Menu (28,50)
3 gerechten + 1 dessert naar keuze
Incl. broodmandje en 3 bijgerechten

Alle gerechten ook los te bestellen (8,50)

Bijgerechten:
Brood met olijfolie extra vergine en truffelmayonaise (4,00)
Friet met mayonaise (3,00)
Aardappelkroketjes (3,00)
Seizoensgroenten (3,00)
Rauwkostsalade (3,00)

= Vegetarisch mogelijk

= Veganistisch mogelijk

1. Vissoep
Rijkelijk gevulde soep met allerlei lekkers uit zee
2. Romige preisoep
Zacht romig soepje met garnituur van zalmsnippers
3. Biefstuk bruschetta
Huisgemaakte bruschetta met lauwwarme plakjes, rosé
gebakken biefstuk en truffelmayo
4. Zalmmousse
Zachte mousse van gerookte zalm, geserveerd met
crostini
5. Couscoussalade
Parelcouscous met courgette, tomaat, champignons, ui,
fetakaas en kruiden
6. Witlofsalade
Frisse salade van witlof, ei, tomaat, appel en luxe noten
7. Serranoham met meloen
Combinatie van Spaanse Serranoham, frisse meloen en een
Portdressing

8. Geitenkaas met spek
Zachte warme geitenkaasjes omwikkeld met spek en
balsamico-dadeldressing
9. Carpaccio
Klassieker met pestodressing, Grana padano,
kappertjesbloemen, en pijnboompitjes
10. Provençaalse kippenborst
Malse kippenborst met Provençaalse kruiden en een zachte
roomsaus
11. Hongaarse goulash
Stoofpot van rundvlees, paprika en room,
geserveerd met rijst
12. Pasta di Mare
Pasta met roomsaus, zeevruchten en mosselen
13. Pasta Pommodori
Pasta met saus van gepofte tomaten, knoflook, rucola en
kaas

14. Gevulde Paprika
Paprika uit de oven, gevuld met rijst, groenten, tapenade
van gepofte tomaatjes, gegratineerd met kaas
15. Tricolore ovenpannetje
Zoete aardappel, courgette, tomaat en verse kruiden,
gegratineerd met brie
16. Gegratineerde varkenshaas
Malse Varkenshaas met champignons en brie uit de oven
17. Biefstuk
Getrancheerd biefstukje met eigen jus geserveerd
18. Zeebaars
Zeebaars met Italiaanse kaascrème en speksnippers
19. Rouleaux van kip
Zacht gegaarde kip met een vulling van babyspinazie en
frisse citroen

Desserts
(alle desserts € 6,50)
1. Wij maken een potje van
(…onze Dame Blanche)

Vanilleroomijs, chocoladesaus en kandijkoekkruim
2. Dessert 43
Cakeblokjes met Licor 43, sinaasappel,
merenguestukjes met een bolletje vanilleroomijs
3. Crème brûlée
Klassiek en onweerstaanbaar lekker
4. Fruitsoep met balletjes
Soepje van tropisch fruit met balletjes van meloen
5. Kletskoptoren
Stapelaar van kletskoppen met twee soorten ijs
6. Kaasplankje (+ € 2,00 meerprijs)
3 soorten kaas met balsamicostroop of huisgemaakte
chutney en brood

