Italiaanse carpaccio
mosterddressing, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en Parmezaanse kaas

13,50

Salade van geitenkaas
honing, vijgenchutney, Granny Smith
en gekarameliseerde noten

11,00

Vispalet
van diverse soorten vis

14,00

Vitello tonato
Kalfsvlees met tonijnmayonaise

13,50

Vegan salade
radijs, avocado, sojabonen en Oosterse tofu

9,50

WARME VOORGERECHTEN
Pulpo alla gallega
octopus op Spaanse wijze

13,50

Duivelse Gamba’s
knoflook en rode peper

13,50

VLEESGERECHTEN

MAALTIJDSALADES

Tournedos
rode wijnsaus

Salade met diverse soorten vis
27,50

Ossenhaaspuntjes
keuze: café de Paris- of pepersaus

20,75

Wisselend vleesgerecht

6,75

Uiensoep
kaascroutons

6,75

Voorgerechten en soepen worden geserveerd
met gemengd brood, kruidenboter en tapenade

19,00

17,50

Kipsaté
kroepoek en stokbrood

Caesar
gegrilde kip, Parmezaanse kaas, ei, spek,
avocado en ansjovis

17,00

17,00

Varkenshaassaté
kroepoek en stokbrood

18,00

Gegratineerde geitenkaas
honing, vijgenchutney, Granny Smith
en gekarameliseerde noten
Vegan
radijs, avocado, sojabonen, Oosterse tofu

15,50

Kalfssukade
mosterdsaus, aardappelpuree
en groene asperges

23,50

Deze gerechten worden geserveerd met friet
en stokbrood met kruidenboter

Wildschut-burger
gebakken uitjes, kaas, spek en tomaat

16,50

NAGERECHTEN
Eton Mess
witte chocolade ijs, aardbeien,
meringue en krokante chocolade

VISGERECHTEN
23,00
dagprijs

Vlees- en visgerechten worden geserveerd met friet
en gemengde salade

Goya Champuru
rijst, bitter meloen, tofu, ei en taugé

7,95

Clafoutis
met blueberries en lemon/cheesecake ijs

7,95

Aardbeienbavarois met witte chocolade ijs

7,95

New York cheesecake met Red Velvet ijs

7,95

Sinamisu stracciatella ijs

7,95

SPECIAL COFFEES

VEGETARISCHEEN PASTAGERECHTEN
17,00

Verse Lintpasta
18,75
gamba’s, knoflook, spinazie, rode peper, lente-ui
Heeft u vragen over allergenen? Vraag het onze medewerkers.

Sticky beef
Oosterse ossenhaaspuntjes, avocado,
taugé, paprika, lente-ui en mais

23,75

Verse vis van de dag

Tomatensoep
pesto en room

Italiaanse carpaccio
17,50
mosterddressing, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en Parmezaanse kaas

Getrancheerde varkenshaas
champignonroomsaus

Vispapillot
Gestoomde vis met kruiden

SOEPEN

dagprijs

20,00

Deze gerechten worden geserveerd met gemengde salade

Irish coffee whiskey

7,65

Italian coffee Amaretto

7,65

Spanish coffee Tia Maria

7,65

Baileys coffee Baileys

7,65

French coffee Grand Marnier

7,65

American coffee Sambuca en Kahlua

7,65

Verse muntthee of gemberthee

3,20

Glaasje dessertwijn

4,25

DINER

KOUDE
VOORGERECHTEN

