M E N U K A A R T

M E N U K A A R T

KIP

VOOR
Carpaccio

9,75

Gamba’s

9,75

ossenhaas met pijnboompitjes, rucola en truffelmayonaise
5 black tiger gamba’s met veel knoflook

Geitenkaas salade

9,75

Babi pangang 2.0

9,00

Tomatensoep

6,00

frisse salade met 1 plak geitenkaas en honing uit de oven
opgebakken buikspek met speciale babi pangang saus
huisgemaakte soep (vegetarisch)

Halve kip

licht gerookt waardoor heerlijk sappig en mals

Kippendij saté

gemarineerde kippendij met saté saus

Gerookte kip salade

14,75

frisse salade met gerookte kip koud

VARKEN
Spareribs

langzaam gegaard knapperig van buiten zacht van binnen, voor de
echte vleesliefhebber

15,50

angus beefburger van 250 gr. met ui, omelet en zachte truffelsaus

rolletjes van platvis gevuld met zachte zalm

Gamba’s

10 black tiger gamba’s gebakken met veel knoflook

18,50

Broodje pulled pork

15,50

Mega Schnitzel

19,50

Tongschar gevuld met zalm*

Iberico rib-fingers*

zacht gegaarde procureur met coleslaw

Black angus sucade steak*

VIS

17,50

al het beste van de ribs van het iberico varken zonder te kluiven

19,50

Hamburger onze trots

15,75

onze alom bekende smokin’ribs elke dag vers uit eigen smoker

Ossenhaas spies*

lichte rook smaak op een bedje van champignon/ui/paprika

15,75

14,75

frisse salade met in ketjap gemarineerde kip warm

rozé gebakken varkenshaas met saté saus

RUND

15,50

Thaise kip salade

Super saté

HOOFD

M E N U K A A R T

16,95

17,50

300 gr. vlees voor de grote eter

VEGATARISCH

16,00

Geitenkaas salade

15,50

Ratatouille

15,50

Quiche duo*

16,00

frisse salade met 2 plakken geitenkaas en honing uit de oven
gemengd groente met kruiden geserveerd met penne

2 in de oven gebakken quiches, 1 gevuld met bospaddenstoel en 1
met mozzarella en tomaat

* Deze gerechten worden geserveerd met:
Roseval aardappeltjes en witlof in ham en kaas
Overige gerechten worden geserveerd met:
Patat en frisse komkommer tomaat salade

KINDERMENU’S

Frikandel met patat
Kroket met patat
Poffertjes
Spareribs
Alle met dierenfiguur ijsjes als toetje!!

7,50
7,50
7,00
10,00

NA
Chocolade soufflé

met bolletje vanille ijs

Dame blanche
Tiramisu
De fruitmand

3 bolletjes vruchten sorbet ijs

Kwarkijs met honing
Kinderijsje
Appelgebak
Gebak van de week

EXTRA’S

Huisgemaakte champignon saus
Huisgemaakte peper saus
Portie patat klein
Portie patat groot
Portie roerbak groente klein
Portie roerbak groente groot

7,00

6,75
7,00
6,75

6,00
3,80
3,75
4,00

2,00
2,00
1,75
3,00
3,00
5,00

Wil je op de hoogte blijven van de weekhappen en de
evenementen? Stuur dan een whatsapp naar: 06
13679441 met je naam en aanmelden
Ben je tevreden bestel dan ook:
Rondje voor het horeca team

3,50

