3-gangen keuzemenu

28,50

4-gangen keuzemenu

32,50

Voorgerechten

9,00

Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas
“Vitello Tonato”: dun gesneden kalfsrosbief met tonijnmayonaise en salade
Ardennerham met meloen en een siroop van witte port
Klassieke steak tartaar met kappertjes, augurk, sjalot, tabasco en toast
Salade met geitenkaas omwikkeld met katenspek, rucola en perensiroop*
Bonbon van gerookte zalm, gevuld met Noorse garnalen, crème fraîche en bieslook,
geserveerd met salade en toast

Warme Voorgerechten

9,00

Gebakken champignons met spekjes en toast*
Gebakken gamba’s in pittige romige knoflooksaus
Soepen
Tomatensoep met gehaktballetjes en een scheutje room*
Soepje van kerrie, kokos, gember, citroengras en rivierkreeftenvlees
Champignonsoep met verse champignons en een scheutje room*
* Vegetarisch (optie)

5,75

Hoofdgerechten

19,50

Vleesgerechten
Entrecote “Het Witte Huis” met seizoensgroenten en rode wijnjus *
Ierse Black Angus Tournedos met gestoofde bosui en truffeljus *(+6,00)
“Holsteiner schnitzel’’: varkensschnitzel met champignonroomsaus en een gebakken eitje
Kip in het pannetje: Franse coquelet met seizoensgroenten en mangochutney
Gegrilde ribroast (gepekeld varkensvlees, 350 gr) met seizoensgroenten en tijmjus
*Al ons rundvlees kan worden gegrild op onze KOPA houtskooloven of gebakken in de pan
Visgerechten
Zalmfilet met gebakken spinazie, bloemkoolcrème en kreeftensaus
Gebakken sliptongen (2) met worteltjes en boterjus (+3,00)
Vegetarische gerechten
Spinazie frittata: Hartige eiertaart met zachte bodem, gevuld met spinazie, paprika, roseval
aardappeltjes, tijm en geitenkaas
Gegrilde groene asperges in bladerdeeg, gegratineerd met buffelmozzarella en frisse tomaten
met rode ui-dressing

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frisse salade en gebakken
aardappeltjes of frites

Desserts

5,25

Aardbeien “Romanoff”: Hollandse aardbeien met geslagen room, crème de cassis
en een vleugje wodka (ook als aardbeien met slagroom te bestellen)
“Dame blanche”: vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
“Bananensplit”: vanille-ijs met banaan, slagroom en warme chocoladesaus
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
Lemon cheesecake met citruscurd en rood fruit
“Monte Scroppino”: citroenijs met een scheutje wodka en prosecco
Coupe karamel: karamel-nougat ijs met karamelsaus en slagroom
Vier verschillende soorten kaas uit diverse landen, geserveerd met appelstroop
en kletsenbrood (+3,00)

Koffiespecialiteiten
Irish Coffee: sterke koffie met Jameson en halfgeslagen room (+2,00)
Italian Coffee: sterke koffie met Amaretto en halfgeslagen room (+2,00)
Spanish Coffee: sterke koffie met Tia Maria of Licor 43 en halfgeslagen room (+2,00)
French Coffee: sterke koffie met Grand Marnier of Cointreau en halfgeslagen room (+2,00)

Kindermenu
Voorgerecht: kopje soep naar keuze

12,50

Hoofdgerecht: keuze uit een pannenkoek met poedersuiker en stroop,
friet met een kroket, knakworstje, kipnuggets of een biefstukje.
Dessert: een ijsje met een lekkere kindersurprise

Kindermenu zonder soep

9,75

