3 - GANGEN MIDWEEKMENU DI t/m DO € 29,95
Voorgerechten
GEITENKAAS
Macarons van geitenkaas, crème brûlée van geitenkaas
en krokante lasagne van Sikkepitgeitenkaas en paprika.
ZALM
Huisgerookte zalm met tuinkruiden, avocadocrème en radijs.
RUND
Dungesneden rundercarpaccio met pesto, pijnboompitten,
salade de mâche en oude kaas.
SOEP
Tomatenbouillon met verse kruiden- en groentetuin.
VOORGERECHT “BIJ ONS”
Proeverij van alle voorgerechten op één bord geserveerd.

Hoofdgerechten
VEGETARISCHE PROEVERIJ
Clafoutis van tomaten, mozzarella en basilicum,
ravioli van spinazie en ricotta, krokante polenta
en samosa’s van groenten met een mangochutney.
CATCH OF THE DAY
Dagelijks wisselende seizoensvis.
SALTIMBOCCA
Suprême van maïskip met parmaham, salie
en een kruiden-knoflookboter.
RUND
Ierse diamanthaas met een bearnaisesaus.

Desserts
Vrije keuze van onze dessertkaart.

Voorgerechten
BROOD
Grieks flatbread met baba ganoesh, harissadip en hummus.

€7,50

GEITENKAAS
Macarons van geitenkaas, crème brûlée van geitenkaas
en krokante lasagne van Sikkepitgeitenkaas en paprika.

€ 9,50

ZALM
Huisgerookte zalm met tuinkruiden, avocadocrème
en radijs.

€ 9,95

TONIJN
Sashimi van tonijn met zoetzuur van komkommer
en wasabi-mayonaise.

€12,95

GARNALEN
Thaise salade van mango, peulen en komkommer
met gefrituurde garnalen en zoete chilidressing.

€ 9,95

KIP
Marbré van gerookte en gekonfijte scharrelkip
met ‘caesar salad’.

€ 9,75

MATTONELLA
Salade van Mattonella met feta, zonnebloempitten,
gemarineerde watermeloen en een vanilledressing.

€ 9,95

KALF
Roségebraden kalfspicanha met rivierkreeftstaartjes,
groene asperges en saffraanmayonaise.

€ 9,95

SOEP
Tomatenbouillon met verse kruiden- en groentetuin.

€ 7,50

VOORGERECHT “BIJ ONS”
Proeverij van alle voorgerechten op één bord geserveerd.

€ 19,95

Hoofdgerechten
VEGETARISCHE PROEVERIJ
Clafoutis van tomaten, mozzarella en basilicum,
ravioli van spinazie en ricotta, krokante polenta
en samosa’s van groenten met een mangochutney.

€ 19,50

RISOTTO
Risotto met zongedroogde tomaten, bosuien, champignons
en peulen met Parmezaanse kaas.

€ 18,50

CATCH OF THE DAY
Dagelijks wisselende seizoensvis.

Dagprijs

ROODBAARS
Gebakken roodbaarsfilet met een sauce vierge.

€ 19,95

SALTIMBOCCA
Suprême van maïskip met parmaham, salie
en een kruiden-knoflookboter.

€ 19,50

KALF
Friander kalfsentrecote met truffelboter.

€ 19,75

LAM
Gegrilde Nieuw Zeelands lamsrump met rode pesto.

€ 19,75

RUND
Ierse diamanthaas met een bearnaisesaus.

€ 19,95

RIB-EYE 200gr
Runderrib-eye met paprikamarmelade.

€ 22,95

SURF ‘N’ TURF
Krokant gebakken varkensbuik met grote garnalen
en Japanse sesamsaus.

€ 19,50

Desserts
KAAS
Internationale kazen met een huisgemaakte chutney.

€ 10,50

CHOCOLADE
Death by chocolate, voor de echte chocoladeliefhebber!

€ 7,95

VANILLE
Panna cotta van vanille met gemarineerde perzik
en perzik-basilicumijs.

€ 7,50

CITROEN
Deconstructed lemon meringue pie
met limoen-lavendelijs.

€ 7,50

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée van tonkabonen met gemarineerde
aardbeien en yoghurtijs met citroen en tijm.

€ 7,50

DESSERT “BIJ ONS”
Proeverij van onze nagerechten.

€ 9,25

KOFFIE COMPLEET
Koffie met koekjes en bonbons.

€ 6,95

