EINDELOOS GENIETEN VOOR EEN VAST BEDRAG

VOORGERECHTEN

SOEPEN

- Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas,
pittenmix en truffelcrème
- Poké bowl met gemarineerde zalm, wakamé,
komkommer en sojasaus
- Serranoham met meloen en een roodfruitcoulis
- Kaaskroket met mosterdmayonaise en
maïsbrood
- Salade van gamba met mango en tomaat
geserveerd met krokante tortilla
- Crostini met tonijnsalade, kappertjes
en limoencrème
- Salade geitenkaas met rode biet en
fris gemarineerde appel
- Italiaanse pastasalade met mozzarella,
gepofte tomaatjes en pestodressing
- Runderpastrami met frisse salade
en balsamicostroop

- Tomatensoep met kruidenolie
- Uiensoep met geraspte kaas en croutons
- Soep van de chef: altijd een verrassing

DESSERTS
- Zomerse tiramisu met limoncello
en frisse citroen
- Chocolademousse met een kletskop
- Hangop met aardbeiconfituur en crunch
- Vesta ijsje met twee bolletjes sorbetijs
en vers fruit
- Brownie met sorbetijs en een
frambozensaus
- Kaasplateau met drie soorten kaas
en appelstroop
- Twee bollen vanille-ijs met chocoschots

FRIETJES GRATIS BIJ TE BESTELLEN | NA 22.00 UUR ALLEEN NOG DESSERTS
GEEF EVENTUELE ALLERGIEËN OF SPECIALE DIEETWENSEN AAN BIJ HET PERSONEEL
-VASTE PRIJS : WOE-DO €35,50 P.P. - VRIJ-ZA-ZO €38,50 P.P. | EEN GERECHT PER RONDE

EINDELOOS GENIETEN VOOR EEN VAST BEDRAG

HOOFDGERECHTEN
VIS

VLEES

- Gamba’s in romige knoflook-chilisaus met
courgette, paprika en kruidige rijst
- Snoekbaars met romige zongedroogde
tomatensaus en puree
- Zalmfilet met krielen en een groene
aspergesalsa
- Forelfilet met puree, wittewijnsaus en
ingelegde venkel

- Diamanthaas met rodewijnjus en krielen
- Varkenshaas met champignonsaus
en puree
- Kipspies met pindasaus, kruidenrijst
en kroepoek
- Pulled pork met mais, nacho’s en
crème fraîche
- Black angus burger met augurkenrelish,
coleslaw en BBQ-saus

VEGETARISCH
- Gevulde courgette met paddenstoel, peperdruppels en zongedroogde tomaat
- Tarte tatin van witlof en spicy crème fraîche
- Couscous met groene asperge en paprika met een frisse tzatziki
- Pappadum met zoete aardappelcrème en gemarineerde venkel
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