VOORGERECHTEN
*Carpaccio van ossenhaas
met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

16,95/13,95

Extra lekker met Eendenleverkrullen! (5,00)

*Zalmmousse en zalmrug
met Opperdoezer aardappelsalade en een peper-knoflookmayonaise

*Coppa di Parma & Pata Negra

14,95/11,95

14,50/ 11,50

met olijven, gepofte tomaatjes, watermeloen en een honingstroop

Gamba pannetje
2 grote gamba`s met kruiden couscous, pittige tomatensaus en een saffraan kroepoek

16,95/…..

( optie extra gamba 3,50 )

Eendenborst en gerookte paling

14,95/…..

met gegrilde bospeen, krokante aardappel en een vadouvan mayonaise

*Caprese taartje

13,95/10,95

met geplisseerde tomaatjes, buffelmozzarella, gefrituurde basilicum en een kruidenolie

* Deze gerechten zijn ook in een kleinere portie te verkrijgen!
SOEPEN
(onze soepen zijn ook in klein formaat te bestellen!)

Tomatensoep
van Pomodoritomaten met pesto en bosui

Uiensoep
gegratineerd met Gruyère en oude kaas

Dagsoep
steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

8,00/5,50

8,50/6,00

8,00/5,50

6,50

Geachte gast,
Wist u dat bijna al onze gerechten in een
kleinere portie te verkrijgen zijn?
deze zijn te herkennen aan het *

VEGETARISCH
*Vegetarisch
fantasie van de chef-kok

Bietenburger
met koolsalade, piccalilly-mayonaise en verse friet

19,25/14,95

18,00/…..

VIS
*Zeewolf
met venkel crème, aardappelchips en een kreeftensaus

32,50/23,50

Voor meer vis zie ons specialiteiten kaartje!

MAALTIJDSALADES
Vissalade

22,50/…..

mesclun met gerookte zalm, paling, gamba`s, tonijn
met een wasabimayonaise

Carpaccio salade van ossenhaas
met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Extra lekker met Eendenleverkrullen! (€5,00)

22,50/…..

VLEES
Parelhoen van de BBQ
met paddenstoelen risotto, gedroogde pancetta en een Citrus jus

*Kalfshaas
met rucola puree, gezoete uien en een grove mosterdjus

Eendenborst
met oesterzwammen, groene asperges, perzik en een rode portsaus

*Tournedos

24,50/…….

27,50/18,75

25,50/…….

32,50/22,50

met een loempia van oude Beemsterkaas, bosui en een pepersaus

*Jumbo vleesspies

30,50/21,50

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas

20,50/…….

(voor de grote vleeseters !! 400 gr)
ossenhaas, varkenshaas en kip geserveerd met diverse koude sauzen

op een brioche broodje met uiencompôte, rode saus en verse friet

Ook lekker met blauwkaas! (€5,00)

Saté

19,50/…….

van kippendijen, met salade en notencrunch

Extra:
* Verse frieten
Fritessaus of ketchup
Gebakken champignons
Geachte gast de gerechten op onze kaart bevatten allergenen!
Mocht u informatie willen of een allergie hebben vraag onze bediening voor informatie

4,95/3,75
1,20/…
4,75/…

