Heeft u een allergie? Meld het ons!

Menu van de chef:
Hoofdgerecht
Voorgerecht, hoofdgerecht
Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht
Voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht

€ 17,50*
€ 22,50*
€ 27,50*
€ 32.50*

In dit verrassingsmenu kunt u aangeven of u iets niet lust of een allergie heeft.

Soepen:
Soep van de dag
Spinazie roomsoep*
Uiensoep met kaastoastjes*

Voorgerechten:
Rundercarpaccio met eigen toppings
Alle toppings worden los geserveerd zodat u zelf
Uw carpaccio naar smaak kunt maken.

€ 6.25
€ 6.25*
€ 5,95*

€ 12.50

Gepofte paprika gevuld met geitenkaas
Waarbij abrikozen gevuld met mascarpone

€ 11,95*

Vis proeverij:

€ 13,95

Krab sushi
Gerookte vissoorten
Carpaccio van zalm en coquille

Terrine van speenvarken en pistache noten
waarbij gemarineerde champignons

€ 11.95

Salade met gerookte eendenborst
Geserveerd met een spekjes dressing

€ 12.50

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter en tapanades
Alle voorgerechten kunnen ook als hoofdgerecht portie besteld worden voor € 5.50 extra
Gerechten met een * zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch gemaakt worden

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hoofdgerechten:
Vlees:
Kogelbiefstuk met pepersaus
Varkenshaas gevuld me fetakaas en zongedroogde tomaat
Gepaneerde varkensschnitzel waarbij champignonsaus 180gr.
250gr.
Kip of varkens spies met satésaus en gefrituurde uitjes
Mixed grill; kip, varken en rundvlees met stroganoff saus
Kipfilet gevuld met groene pesto kaas

€ 19.50
€ 17.95
€ 15,50
€ 18,95
€ 17,95
€ 21.50
€ 17.95

Vis:
Zalmfilet overbakken met kaas waarbij hollandaise saus
Huisgemaakte kroketjes van kreeftenrisotto met gebakken scampi’s
Vis combinatie; Witvis, zalm en rode mul
Gepaneerde victoriabaars met een sharonsaus

€ 19,50
€ 21.50
€ 18.50
€ 18,50

Vegetarisch:
Spinazie tagliatelle met gegrilde courgette en ratatouille
€ 17.50*
Groentewrap gevuld met old Amsterdam waarbij een basilicumsaus € 17,50*
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, aardappel gratin, warme groentes, salade en
mayonaise.

Desserts:*
Cheesecake met strawberry cheesecake ijs
Chocolade Moelleux met bastogne parfait
Soepje van rood fruit geserveerd met vanille ijs
Sorbet ijs met vers fruit en slagroom
Chocolade bavarois met vanille ijs
Tiramisu proeverij;
Koffie, Limoncello, rood fruit, rijst en peer
Kaasplankje met drie verschillende kazen en stokbrood

€ 7.50
€ 7.95
€ 6.95
€ 6.95
€ 7.50
€ 8.50
€ 8,50
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Specialiteiten van het huis

Voorgerechten:
Salade met gegrilde kreeft, coquille en Hollandse garnaaltjes
Geserveerd met saffraan dressing.

€ 17,50

Runderpastrami geserveerd met krokant gebakken kalfszwezerik
Geserveerd met een crème van bospaddenstoelen.

€ 18,50

Kreeften roomsoep rijkelijk gevuld met gepocheerde vissoorten.

€ 13,50

Hoofdgerechten:
Visspecialiteit van de dag

€ 27.50

Gebraden ossenhaas met gebakken paddenstoelen
waarbij een krachtige rode wijn jus

€ 27.50

In roomboter gebakken zeetong geserveerd met hollandaise saus

€ 34,50

Menu “De Luxe”
Twee gangen
€ 36.50
Drie gangen
€ 42,50
Vier gangen
€ 47.50
Vijf gangen
€ 52.50
In dit luxe verrassingsmenu kunt u aangeven of u iets niet lust of een allergie heeft
De specialiteiten voorgerechten zijn ook als hoofdgerecht portie te bestellen voor € 9,50 extra

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kinderkaart:
Voorgerechten:
Tomaten creme soep
Uiensoep
Rundercarpaccio met pesto en Parmezaanse kaas
Meloen met serranoham
Gerookte zalm met dille dressing

€ 3.50
€ 3.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 6,50

Hoofdgerechten:
Frietjes met een snack (frikandel, kroket of kipnuggets)
Hamburger met champignonsaus
Zalmfilet met hollandaise saus
Varkenshaasje met champignonsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Groentenwrap met hollandaise saus

€ 5.75
€ 6.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 7.50

Alle hoofdgerechten (behalve de frietjes met snack) worden geserveerd met warme groenten, frietjes,
aardappelgratin en salade.

Desserts:
Vanille ijs met slagroom en discodip
Chocolade brownie met vanille ijs
Raketje

€ 3.95
€ 3.95
€ 1.-

