3-gangen keuzemenu

28,50

4-gangen keuzemenu

32,50

Voorgerechten

9,00

Carpaccio van ossenhaas met pesto, pijnboompitten, oude kaas en rucola
Langzaam gegaard kalfsvlees met wasabimayonaise, gefrituurde nori, radijs,
taugé en little gem
Rilette van makreel geserveerd met toast en mierikswortelmayonaise
Gebakken gamba’s in knoflookroom met rode pepers, crostini en salade
Carpaccio van bietjes met wortelcreme, balsamicostroop, walnoten, rucola
en geitenkaas vegetarisch
“Spring rolls” gevuld met chioggia bieten, avocado, rode kool, wortel en komkommer in
Aziatische dressing geserveerd met rode ui-gembercompote en little gem vegetarisch

Soepen
Tomatensoep met gefrituurde basilicum en een vleugje room
“Tom kah kai”: pittige Thaise kippensoep
Runderbouillon met fijn gesneden groenten

5,75
vegetarisch

Hoofdgerechten

19,50

Vleesgerechten
Entrecote met haricots verts, bonenkruid, krielaardappeltjes en pepersaus*
Tournedos met mousseline, doperwten, artisjok, Parmezaankoekje en morillesaus* (+6,00)
“Caribbean jerk chicken” met gegrilde ananas, gebakken limoen-kokos rijst en barbecuesaus
Porchetta van varken met gegrilde witlof, pijnboompitten en rode portsaus
*Al ons vlees kan worden gegrild op onze KOPA houtskooloven of gebakken in de pan

Visgerechten
Zwaardvis op een warme salade van zeekraal, venkel, groene asperges en citrus vinaigrette
Twee gebakken sliptongen met gebrande groene asperges en beurre noisette (+3,00)
Vegetarische gerechten
“Mixed bean curry” met rijst en zacht naanbrood
Lasagna van courgette en knolselderij geserveerd met antiboise

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en frisse salade

Desserts

5,25

“Dame blanche”: vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Crème Brûlée van lavendel
Groene thee-ijs met een kletskop van pistache
“Coupe karamel”: karamel-nougat ijs met karamelsaus en slagroom
Drie verschillende soorten sorbetijs met vers fruit
Hollandse kaasplank met brandnetelkaas, Tynjetaler, Reypenaer en gerijpte geitenkaas
geserveerd met dadel-vijgenbrood en tomatenjam (+3,00)

Koffiespecialiteiten
Irish Coffee: sterke koffie met Jameson en halfgeslagen room (+1,50)
Italian Coffee: sterke koffie met Amaretto en halfgeslagen room (+1,50)
Spanish Coffee: sterke koffie met Tia Maria of Licor 43 en halfgeslagen room (+1,50)
French Coffee: sterke koffie met Grand Marnier of Cointreau en halfgeslagen room (+1,50)

Kindermenu

12,50

Voorgerecht: kopje soep naar keuze
Hoofdgerecht: keuze uit een pannenkoek met poedersuiker en stroop,
spaghetti bolognese of friet met een kroket, knakworstje, of kipnuggets.
Dessert: een ijsje met een lekkere kindersurprise

Kindermenu zonder soep

9,75

