DINERKAART

DINERKAART
VOORGERECHTEN
§ brood met knoflooktomatendip en
kruidenboter
§ italiaanse tomatensoep met ballen
§ bloemkool-kerrie soep
§ heldere paddenstoelen bouillon
§
§
§

wrap met pulled chicken, atjar en
koriandermayonaise
tartaar van albacore tonijn met sla en
wasabidressing
rundercarpaccio met truffelmayonaise,
oude kaas, pompoenpitten en rucola

3.95
5.00
5.00
5.00

6.50
7.50
8.95

HOOFDGERECHTEN VLEES
§ runderstoofpot met een saus van
donker bier
§ pasta bolognese met parmezaanse kaas
en rucola
§ varkenshaasspies met pindasaus,
atjar en cassavechips
§ thaise curry met kip en pinda
(ook te bestellen met gamba’s i.p.v. kip)
§ bavette met een jus van laurier

14.25
12.95
14.95
14.95
16.95
18.95

bij de hoofdgerechten serveren wij:
salade en een keuze uit rijst, frites of aardappel puree

KIJK OOK EENS NAAR ONS BORDGERECHT!
SALADES
§ salade pulled chicken met ei, tomaat,
parmezaanse kaas en koriandermayonaise 7.50
§ salade van zalm, zoetzure biet,
komkommer en een mosterd-dille dressing 7.50
§ geitenkaas salade met rode bieten crème,
appel en walnoten
7.50
salades ook te bestellen als maaltijdsalade
+ extra brood

HOOFDGERECHTEN VIS
§ zalmfilet met sojasaus, sesamzaad en
wakamé salade
§ belgisch vispotje
§ pasta arabiata met gamba’s en
parmezaanse kaas

+ 3.00

16.50
14.50
15.95

HOOFDGERECHTEN VEGA
§ pasta met pompoen, champignons,
spinazie en parmezaanse kaas
12.95
§ zwarte bonenburger met tomatensalsa,
koriander en avocado
12.50
§ aardappel-bloemkool curry met naan brood 12.50
ZIE OOK ONS DRIEGANGEN SMITMENU
VOOR € 23.95

DESSERTS
§ dame blanche
§ appelcrumble met kaneelcrisp ijs en
slagroom
§ coupe meneer smit met ijs en vers fruit
§ chocoladetaart met hazelnoot-botercrème
en ijs van dulce de leche
§ kokostaartje met gemarineerde ananas en
munt siroop
§ koffie of thee met diverse lekkernijen

VOOR DE KINDEREN
§ kleine tomatensoep met ballen
§ meloen met ham
§ friet met frikandel, kroket of kipnuggets en
appelmoes
§ kinderpasta bolognese
§ kinderijsje met vers fruit, vanille ijs en
slagroom

ZIE OOK ONS DRIEGANGEN SMITMENU
VOOR € 23.95
Heeft u een allergie? Meld het ons.

5.95
6.25
5.95
5.95
5.75
6.95

3.50
3.95
5.50
6.50
3.75

