DINERKAART

DINERKAART
VOORGERECHTEN
 brood met knoflooktomatendip en
kruidenboter
 italiaanse tomatensoep met ballen
 soto ajam (heldere indonesische kippensoep)
 waterkers courgettesoep met roomkaas
 wantansoep met visballetjes






3.95
5.00
5.50
5.00
5.00

tortillawrap met kip, avocado en zure room
vietnamese springroll met roze garnalen en
sojadip
abdijkaasje met cranberrycompote
tataki van albacoretonijn met gember en
yuzu
rundercarpaccio met truffelmayonaise,
oude kaas, pompoenpitten en rucola

6.50
8.50
7.95
8.95

7.50
7.50
7.00
+ 3.00

HOOFDGERECHTEN VIS
 gambaspies met spek en limoenyoghurt
 heekfilet met een saus van groene curry
 belgisch vispotje
 pasta met mosselen met knoflook, peterselie
en witte wijn
ZIE OOK ONS DRIEGANGEN KEUZEMENU
VOOR € 23.95

Heeft u een allergie? Meld het ons.

13.95
12.50
12.50

6.50

SALADES
 indonesische gado gado salade met ei,
boontjes, tofu en pindasaus
 roze garnaaltjes, ei, lenteui, pinda en sojadressing
 falafelballetjes met aubergine, tomaat en
tahinimayonaise
salades ook te bestellen als maaltijdsalade
+ extra brood

HOOFDGERECHTEN VEGA
 ravioli gevuld met ricotta, doperwt, munt
en salie
 zwarte bonenburger met tomatensalsa,
koriander en avocado
 een pitabroodje met tahinimayonaise,
falafel en aubergine

16.25
15.00
14.50
13.50

HOOFDGERECHTEN VLEES
 varkens ribroast uit Leur met pepersaus
 runderrendang met koolsalade
 pasta bolognese met gehakt, kaas en rucola
 varkenshaasspies met pindasaus,
atjar en cassavechips
14.95
 thaise massamancurry met eend, wortel
en aardappel
 bavette met sjalotten-rodewijnsaus en
aardappelpuree
 kippetje met saus van seizoensbier

16.50
14.25
12.95

16.25
18.95
15.65

bij de hoofdgerechten serveren wij:
salade en een keuze uit rijst, frites of gebakken
aardappels met tijm en knoflookolie

DESSERTS
 dame blanche
 appelcrumble met vanilleijs en slagroom
 coupe meneer smit met ijs en vers fruit
 cheesecake met frambozensaus
 crème caramel lemon pie
 aardbeienparfait met aardbeien en slagroom
 chocomuffin van witte chocola,
met hazelnootcrème en karnemelkijs

ZIE OOK ONS DRIEGANGEN KEUZEMENU
VOOR € 23.95

Heeft u een allergie? Meld het ons.

5.95
6.25
5.95
5.75
5.75
5.50
5.95

