Voorgerechten
Groenten soep

6

Verse groenten, tagliatelle en rundergehakt

Pompoen soep (vegetarisch)

6,75

Runder carpaccio

12,50

Parmezaanse kaas, pijnboompitten, tuinkruiden
en truffelmayonaise

10,50

Met bieterballen, truffelmayo en pecan noten

Champignon mix (Vegetarisch mogelijk)

Peper saus
Paprika saus
Sate saus

Bijgerechten
Gebakken champignon
Gebakken rode ui
Roerbak groenten
Per bijgerecht

Zalm tataki

12,75

Rijkelijk opgemaakt met chuka wakame en ponzu

Gefrituurde eenden gyoza

9

Wasabi nootjes en hoisin

Vegetarische gerechten
Dumplings

19,50

Salade gebakken geitenkaas

17,50

Met romige bloemkool, parel couscous, pompoen creme
en pecan noten
Rijkelijk gevulde salade met een appelmix, noten melange
en een balsamico dressing

Hoofdgerechten

Dessert

Hoofdgerechten vlees

Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil,
mayonaise en een wisselende salade

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

Tournedos

25,50

Malse biefstuk ossenhaas met saus naar keuzen

Spareribs

21,50

Met een 3 tal sauzen

KIPPENDIJ: 17,50

Keuzen uit varkenshaas sate of kippendij sate,
geserveerd met huisgemaakte atjar-tjampoer, kroepoek,
gedroogde ui en seroendeng

Sucade new style

Black angus sucade met een pompoen creme,
champignons en spek

24

Duo van wild zwijn

25

Wildzwijn stoof en een wild zwijn filet
met bosvruchten en rode biet

7,75

Peer caramel bavrois

8,75

Dame blanche

7,50

Banoffee Cheese cake

8,50

Een heerlijke combinatie van warme stoofpeer
en kaneel ijs
Walnoot ijs en caramel saus

Banaan toffee Cheese cake met banaan ijs

18,50

Varkensschnitzel belegd met brie en spek

Stoofpeer

Vanille ijs, Warme chocolade saus, afgegarneerd
met nootjes en cacaopoeder

Schnitzel Paris

Kindermenu
t/m en met 12 jaar

Kindersoep keuze uit
Groenten of pompoensoep

4,50

Pannenkoek

6,50

Kroket,frikandel,kaassoufle,kipnuggets

6,50

Met poedersuiker en stroop

Hoofdgerechten vis

Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil,
mayonaise en een wisselende salade

Met frites, mayonaise en appelmoes

Sliptong

22

Zalm filet

23,25

Kabeljauw filet met serano ham

21,50

Een 3 tal met remouladesaus
Met een moster dille saus
Parel Couscous

Big American burger
Een keer iets anders, voor de stevige trek

Sla, tomaat, ui, spek, BBQ saus en een gebakken eitje

19,50

3

9,75

Naanbrood, champignon, beenham, rode ui,
tuinkruiden en roomkaas

VARKENSHAAS: 19,50

Champignon saus

Rodewijn jus

Bulger salade (Vegetarisch)

Sate

Keuze sauzen

Mini pizza
Kinder suprise

Een dierlijk leuk verrassings dessert

10,50
4,75

