Voorgerechten
(Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en boter)

2 huisgemaakte garnalenkroketten met salade, citroen en cocktailsaus

€ 13,95

2 ambachtelijke kaaskroketten met salade

€ 10,95

Duo van kroket met salade en cocktailsaus (1 kaas- + 1 garnaalkroket) € 11,95
Courgettesoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Paprikasoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Pompoensoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Gerookte zalm, garnaaltjes, kruidenmayo, rode ui en kappertjes

€ 12,95

Porto Bello, gevuld met courgette, tomaat, aubergine en kruidenkaas,
met waterkers en vijgen compote

€ 9,95

Rundcarpaccio, pesto, pijnboompit, Parmezaanse kaas en rucola

€ 9,95

Slaatje met geitenkaas, appel, spekjes, tomaat, honing en walnoot

€ 8,95

Scampi in roomsaus (6 stuks)

€ 10,95

Broodplankje met roomboter en kruidenboter

€ 3,95

Hoofdgerechten
Diamanthaas met geroosterde pompoen, wortel, broccoli,
auberginecrème, aardappel moelleux en rode wijnsaus

€ 25,95

Tournedos van Belgisch witblauw met gebakken champignons,
knolseldercrème, pepersaus en frietjes

€ 24,95

Bavette van Deens Frysländer (200gr) met eigen jus,
Hasselback aardappel, little gem, sperzieboontjes en spekjes

€ 23,95

Hamburger op brioche broodje met sla, spek, ui, cheddar,
bbq saus, frietjes en mayonaise

€ 15,95

Rundvlees stoofpotje met frietjes en salade

€ 18,95

Vispannetje uit de oven met salade, frietjes en mayonaise

€ 21,95

Scampi (10 st) in roomsaus met salade, frietjes en mayonaise

€ 19,95

Gebakken zeebaarsfilet met rode biet risotto en zeekraal

€ 21,95

Gebakken zeewolffilet met waterkers stamppotje, witte wijnsaus en limoen € 22,95
Salade gerookte zalm met kruidenmayonaise, garnaaltjes, rode ui,
kappertjes en dille

€ 16,95

Salade geitenkaas met walnoot, appel, tomaat, spekjes en honing

€ 15,95

Rode biet risotto met warme geitenkaas, rucola en walnoot

€ 17,95

Tagliatelle in pesto roomsaus, tomaatjes, champignons en rucola

€ 16,95

Desserts
Tarte tatin appel met vanille roomijs en slagroom
Supplementje Calvados

€ 6,50
+ € 1,50

Chocolade modder, dulce de leche, mango, amandel en witte chocolade

€ 8,75

Dame Blanche

€ 7,50

Crème brûlée met karamel roomijs

€ 7,50

Sinaasappelmousse met kaneelparfait en hazelnootcrème

€ 8,75

Chocolade moelleux met vanille roomijs en slagroom

€ 6,50

Vanille ijs met advocaat en slagroom

€ 6,50

Kinderijsje met discodip en slagroom

€ 4,50

Koffie’s
Italian coffee (amaretto)
Irish coffee (whisky)
Spanish coffee (liqor 43 of Tia Maria)
Caribbean coffee (bruine rum)
French coffee (cognac of grand marnier)

€ 7,80

