DE CAART
Vers huisgebakken brood met kruidenboter en…?

€5

Fresh home baked bread with herb butter and…?

VOORGERECHTEN

Heel/half portie

Oma’s rijkgevulde tomatensoep.

€ 7,5/4,5

Grandmothers richly filled tomatosoup.

€ 7/4

Soep van de dag.
Soup of the day.

Carpaccio van rund met truffelmayonaise, spekjes en Parmezaanse kaas.

€ 11,5/6,5

Beef carpaccio with truffle mayonnaise, bacon and Parmesan cheese.

Proeverijtje van vis: loempia met gamba’s, gerookte zalm,
Thais viskoekje en een kreeftensoepje.

€ 14/7,5

A tasting of fish: spring roll with prawns, smoked salmon, Thai fish cake and a lobster soup.

Salade met gerookte tamme eendenborst, walnoten, geitenkaas en balsamico stroop .
Salad with smoked duck breast, walnuts, goat cheese and balsamic syrup.
€ 11/6
Pannetje met gamba’s in pittige knoflookolie.
€ 11/6

Fried prawns in spicy garlic oil .

Quesadilla met pastinaak, zoete paprika, feta en rucola.
Quesadilla with parsnip, sweet pepper, fetta and rocket .

Laat u verrassen met een tussengerecht van het surprise menu.
Surprise yourself with entremets from the surprise menu.

Surprise menu 3, 4, 5 of 6-gangen €29/€ 34/€ 39/€ 44
Uiteraard kunt u uw wens uitspreken over dingen die u liever niet wilt hebben.
Of course you can define your wishes for things you dislike

Wist u dat……
➳wij diner/geschenk bonnen van 25, 50, 75 & 100,- euro verkopen?
➳wij woensdag tot en met zondag geopend zijn voor lunch en diner?
➳u een high-wine op de boot kunt gebruiken of een hapje en een drankje?
mosterd,

melk,

noten,

tarwe,

eieren,

schaal/schelpdieren

€ 10/6
€9

HOOFDGERECHTEN
De lekkerste spare ribs met bbq- en knoflooksaus.

€ 19,5

The Tastiest spare ribs with bbq- and garlic sauce. extra stuk/piece € 5,00

Dagelijks wisselende vissoort, vers van onze leverancier met…?

€ 21

Daily changing fish, fresh from the fish market with…?

Gebakken hertenbiefstuk met verse groenten en een saus met padde nstoelen. € 24
Sauteed venison steak with fresh vegetables and a sauce with mushrooms.

Gebakken kabeljauw filet met verse groenten en krokant van serranoham .

€ 21

Fillet of codfish with fresh vegetables and crispy serrano ham.

Gebakken diamanthaas (uit de schouder van het rund) met pepersaus.

€ 21

Sautéed fillet of beef from the shoulder with a pepper sauce.

Krokant gebakken oma’s draadjes vlees met gestoofd kalfsvlees en
rodekool stamppot.

€ 21

Crispy grandma’s stewed meat with a stew of veal and a mash with red cabbage.

Gevulde portobello met pompoen, appel, walnoten en blauwschimmelkaas.

€ 17

Portobello mushroom filled with pumpkin, apple, walnuts and bl ue cheese.
Alle hoofdgerechten word en geserveerd met friet en mayo naise.

DESSERTS

€ 7,5

Vanille crème brûlée met stroopwafel ijs.
Vanilla crème brûlée with stroopwafel ice cream.

Karamel notentaart met een bodem van Bastogne koek en
yoghurt honing noten ijs.
Caramel nut pie with a bottom of gingerbread cookies and yoghurt honey and nuts ice cream.

Cheesecake met speculaas en vanille ijs.
Cheesecake with spiced biscuits and vanilla ice cream .

Warme wafel met warme kersen en pure chocolade sorbet ijs.
Warm waffle with warm cherries and dark chocolate sorbet.

Kaasbordje met 5 verschillende soorten kazen.
Cheese plate with 5 different cheeses.

€ 9,5

