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LENTEKAART

Hoe werkt het?

Bij elke gang mag u max. 2 gerechtjes p.p. bestellen door 

verticale streepjes in het kadertje te zetten                                                . 

De gerechtjes zullen geserveerd worden in mini vorm. 

U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt en u bepaalt 

zelf in welke volgorde u bestelt. Starten met een dessert? 

De keuze is onbeperkt. De nieuwe bestellijst wordt mee-

genomen nadat de voorgaande gerechtjes genuttigd zijn. 

Dit alles voor € 29,25 p.p. (exclusief dranken). 

De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden.

        Kan glutenvrij

        Vegetarisch

        Kan vegetarisch (graag even doorgeven tijdens de bestelling)

Geef uw dieetwensen door zodat onze keuken hier 

rekening mee kan houden.

i ets te

vi er en?
Vraag naar onze

folders voor de

mogelijkheden

en prijzen.
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De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden. 

Doorgeven 
tijdens de 
bestelling}

Koude gerechtjes  

 Carpaccio met mosterddressing en oude kaas 

 Gerookte zalm met mierikswortelcrème 

 Gerookte lamsham met mosterd roomkaas 

 Groene asperges omwikkeld met schwarzwalder schinken

 en pesto

 Mousse van mozzarella groene kruiden

 en zongedroogde tomaat met crostini 

 Frisse voorjaarssalade  

 Kipcocktail van kip, prei en ananas  

 Krabsalade   

Soepen  

 Kippensoep  

 Romige doperwtensoep met munt 

 Tomatengroentensoep   

Warme gerechtjes  

 Mini beefburger met rode ui,

 kaas en tomaten bacon saus  

 Lamsstoofpotje  

 Porkwing  

 Krokante kip  

 Varkenshaasmedaillon omwikkeld met katenspek  

 Saté van de haas met kroepoek   

 Rib-eye met kruidenboter  

 Lamsrack met tijmsaus

 Kipvinken met zoete kerrie  

 Wienerschnitzel  

 Gebakken chorizoworstje met zoete tomatensaus  

 Gebakken kangoeroe met mango-portsaus

 Oosters garnalen kroketje 

 Rode mul met dragonsaus

 Haricots verts gerold in spek 

 Spinazielasagne met ricotta   

 Gemengde groente met hollandaise saus  

 Stamppotje paksoi en perzik

 La trappe bierbitterbal  

 Friet   

 Gebakken aardappelen 

Nagerechtjes  

 Mascarpone mousse met aardbei crumble en coulis  

 Tiramisu Tonne  

 Appel-vanille taart met citroenijs  

 Caramel short bread cookie met walnoot-honingijs   

 Mango parfait   

 Bavarois van peer op een brownie bodem  

 Mini kaasplankje met brie, oude kaas en gorgonzola 

	 Spanish	coffee	18+


