Voorgerechten
Rundercarpaccio

12,50

Gebakken champignonmix

10,25

Goudse kaas salade (vegetarisch)

11,00

Botervis carpaccio

12,50

Eendenborst Big Green Egg

12,00

Gemarineerde runderlende, truffelmayonaise, uitgebakken
spekjes, oude Beemster kaas, pijnboompitten, verse tuinkruiden
Vers gebakken Turks flatbread, champignons, tuinkruiden,
beenham, roomkaas
Zacht romig aangemaakt op Coeur de Boeuf tomaat, witlof,
zoete balsamico dressing.
Gecombineerd met gerookte zalmfilet, Noorse garnalen,
appelkappertjes mosterd-dille dressing
Licht huis gerookt, chimichurri olie, abrikozen salsa,
zilte landcress, roombrie

Soepen
Boeren Groentesoep

6,00

Kerrie kokossoep

6,50

Grove groenten, tagliatelle, rundergehakt
Zacht romig, gekonfijte kip, bosui, nootmuskaat

Kindermenu
Groentesoep

4,50

Kinderpannenkoek

6,50

Kroket, frikandel, kiphaasjes of kaas souffle

6,50

Met poedersuiker en schenkstroop
Met frites, mayonaise en appelmoes

Kabeljauw visstick,

10,50

Mini Pizza

10 ,50

Met frites, mayonaise en appelmoes

Kinderfeestje

Vanilleroomijs met slagroom, aardbeiensaus,
disco spikkels en mini spekjes

4,75

Hoofdgerechten Vlees
Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil, mayonaise, rauwkost,
rabarber compote

Javaanse Saté

18,00

Schnitzel Provence

18,00

Tournedos

25,00

Spareribs

21,00

Argentijnse Rumpsteak 300 gram

25,50

Mixed plateau 400 gr

23,50

Gemarineerde varkenshaas, huisgemaakte atjar tjampoer,
kroepoek, gedroogde ui en seroendeng
Uit de oven, gekonfijte uiencompote, oude Beemster kaas
crumble, Provençaalse kruiden
Malse biefstuk ossenhaas, met saus na keuze
Onbeperkt genieten met 3-tal salsa dips
Heerlijk mals van de grill met rode wijn jus, truffelmayonaise
Proeverij van Kippendij, Black Angus runde sukade,
Varkenssaté, Sparerib, saus naar keuze

Hoofdgerechten Vis
Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil, mayonaise,
rauwkost, rabarbercompote

Zalm filet

21,50

Kabeljauwfilet

23,00

Surf en Turf

25,00

Sliptong

22,00

Zalmfilet, kruiden crumble, mosterd-dillesaus
In traditioneel gedroogde ham gewikkeld,
gestoofde groente mix, zacht romige mosterdsaus
Black Angus sukade, gemarineerde gamba’s,
gesmoorde groenten, zoete ketjapsaus
Smaakvol gebakken met remouladesaus

Keuze sauzen

Satésaus
Champignonroomsaus
Pepersaus
Rode wijnjus
Mosterdsaus

Bij gerechten

Gebakken champignon
Gebakken rode ui
Gesmoorde groente mix

3,00

Vegetarische gerechten
Geitenkaas Flatbread

20,50

Gegratineerde artisjokken

20,50

Turks brood uit de oven, geitenkaas, honing, cashewnoten,
kaneelappeltje
Gevuld met diversen groenten, oude Beemsterkaas,
pijnboompitten, roomkaas, en roombrie

Desserts

Onderstaande gerechten worden stijlvol gegarneerd met slagroom
(Vraag naar ons lactose/suikervrij ijs!!!)

American Apple pie (uit de oven)

8,50

Heisse Liebe

8,00

Coupe Banoffee

8,50

Dame Stracciatella

8,00

Met romige vanillesaus en kaneelroomijs
Lauwwarm roodfruit compote, boeren vanille-roomijs,
cheesecakesaus
Banaan, Licor 43 crème, gezouten karamel roomijs
Stracciatella ijstaartje met chocolade biscuit, cookie caramelsaus

Wist u dat wij na 5 jaar ook weer
onbeperkt wereld Tapas serveren.
Wel even van tevoren reserveren.
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag

23,95 p.p.
26,95 p.p.

