te bestellen vanaf 17:00

Voorgerechten
Groentensoep

6

Courgettesoep (Vegetarisch)

6,75

Verse groenten, tagliatelle en rundergehakt

Rundercarpaccio

13

Sla mix, parmezaanse kaas, tuinkruiden
en truffelmayonaise

Gamba’s Pil Pil

13,25

Gepelde Gamba’s, in een heerlijke kruidenolie
Geserveerd met brood

Bijgerechten

Champignonsaus

Gebakken champignon

Pepersaus

Gebakken rode ui

Rodewijnjus

Roerbakgroenten

Wittewijnsaus

Portie friet extra

Satésaus
Mosterd-dillesaus(koud)

Gefrituurde nems (Vegetarisch)

11,25

Oesterzwam Carpaccio (Vegetarisch)

12

Met chilisaus en mango chutney
Sla mix en truffelmayonaise

Per bijgerecht

Vegatarische schnitzel

19,50

Salade gebakken geitenkaas

15,50

Met tomatentapanade en brie

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

Rijkelijk gevulde salade met een appelmix, notenmelange
en een balsamico dressing

Hoofdgerechten vlees
Tournedos

28,50

Spareribs

23,50

Malse biefstuk ossenhaas met saus naar keuze
Met een 3-tal sauzen

VARKENSHAAS: 21

3

Vegetarische gerechten

Hoofdgerechten

Saté

Keuze sauzen

KIPPENDIJ: 19,50

Desserts
Onderstaande gerechten worden geserveerd
met slagroom (vraag naar ons lactose/suikervrij ijs)

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

Coupe Aardbei (seizoen)
Hollandse aardbeien met softijs en slagroom

8,75

Blondie

8,75

Schnitzel de Luxe

Witte chocolade brownie, cranberries en softijs

Dame blanche

7,50

Spekkoek

8,50

Sorbet

8,50

Varkensschnitzel belegd met gehakt
en ui compote

Salade Ossenhaas

19,75

18,75

Gebakken ossenhaaspuntjes
afgeblust met ketjapsaus

Softijs, warme chocolade saus, afgegarneerd
met nootjes en cacaopoeder
Ambachtelijke spekkoek met softijs

Hoofdgerechten vis

Versfruit met softijs en slagroom

Sliptong

23

Zalmfilet

25

Salade Gamba

18,50

Een 3-tal op de plaat gebakken
Met parmezaanse kruidenkorst, walnoot,
geserveerd op doperwten
Gewokte gamba’s met een heerlijke knoflookolie

Surf en Turf
Roergebakken ossenhaaspuntjes en gamba’s,
afgeblust met een ketjapsaus

Kindermenu
t/m 12 jaar

Kindersoep keuze uit
Groenten of Courgette soep

4,50

Pannenkoek

6,50

Kroket, frikandel, kaassoufle, kipnuggets

6,50

Met poedersuiker en stroop
Met frites, mayonaise en appelmoes

Mini pizza

10,50

27,50

Kinder suprise

Een dierlijk leuk verrassings dessert

4,75

