
Verrassingsmenu's

3 gangen verrassingsmenu € 35,50

4 gangen verrassingsmenu € 40,50

( de chef combineert gerechten uit de menukaart voor u)

Voorgerechten

Rundercarpaccio met Old Amsterdam, pijnboompitten, rucola en truffelcrème € 13,25

Rillette van eend appelstroop en vijgenchutney € 13,50

Couscous met pompoen kaasstengel van sesam, olijf olie en zeezout V € 9,75

Rouleaux van zalm met tandori € 14,25

Quiche met prei en geitenkaas V € 11,25

Dungesneden tonijn met furikake € 14,50

Gamba cocktail met cocktailsaus € 14,50

Soepen

Weeksoep (zie bord in restaurant) € 5,75

Toscaanse tomatensoep met mascarpone, bosui en knoflookcroutons V € 6,50

Uiensoep € 6,75



Hoofdgerechten

Weekschotel (zie bord in restaurant) € 16,50

Black Angus kogelbiefstuk met pepersaus € 23,50

Schnitzel met een champignonsaus € 17,75

Varkenshaas met spek en stroganoffsaus € 22,50

Oosterse kip met tom kha kai en rijst € 19,75

Gamba’s in knoflooksaus met ui en champignon € 25,00

Lengfilet met witte wijn kappertjes saus                                        € 22,50

Trio van vis met bearnaisesaus € 23,50

Risotto met paddenstoelen en parmezaan V € 16,50

Groente curry met fregola sarda V € 16,50

Maaltijdsalades

Salade met gebakken beenham, champignons, ui en warme mosterdsaus. € 13,50

Salade carpaccio met Old Amsterdam kaas, rucola, pijnboompitten en truffelcrème. € 12,75

Salade met warme brie, walnoten, rozijnen en honing mosterddressing. (vegetarisch) € 12,75

Salade met diverse gerookte vissoorten met cocktail dille dressing. € 14,25

Salade kip teriyaki met champignons, ui en cashewnoten. € 13,50

              Voor bovenstaande salades kunt u keuze maken uit

        stokbrood of huisgemaakte frites.



Desserts

Verrassings dessert € 7,50

Klassieke dame blanche met huisgemaakte chocoladesaus € 6,75

Kinderijs € 4,00

Tiramisu € 7,75

Brownie met amarena kersen en vanille ijs € 7,75

Kindergerechten

Frikandel met frites € 6,25

Kroket met frites € 6,25

Kipnuggets met frites € 6,50

Pannenkoek € 6,25

Vissticks met frites € 6,50


