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ZOMERKAART

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 € 30,50 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

 Wrap met gerookte zalm en zeewier

 Coppa Di Parma met meloen

 Russisch ei

 Frisse salade van aardbei en meloen met balsamico dressing

 Salade van kalkoen, spek, ui en champignon

 Appel- komkommer salade met gerookte haring

 Crostini met tomatensalsa

Soepen
 Groentesoep

 Kervelsoep

 Zwitserse kaassoep

Warme gerechtjes
 Zigeunerschnitzel

 Varkenshaasoester met brie overbakken

 Kipsaté met teriyakisaus

 Zoete spareribs

 Kalfslever met spek en ui

 Biefstukje met pepersaus

 Gemarineerde runderlende met knoflook

 Pittig kipstoofpotje met basmatirijst

 Tomaat gevuld met gehakt

 Pasta carbonara

 Lasagne met zalm en bladspinazie

 Victoriabaars met tuinkruidensaus

 Gestoomde botervis met citroenboter

 Frisse rabarbercompote

 Broccoli met kaas overbakken

 Stamppotje van ijsbergsla met spekjes

 Groenteburger met mozzarella en tomaat

 Rendang kroketje gevuld met Indisch stoofvlees

 Camembert Bites met zoete saus

 Aardappelkroketjes (extra bij te bestellen)

 Friet met mayo (extra bij te bestellen)

Nagerechtjes
 Lemon Twist, frisse amandelspijs met een bite

 Glaasje Mojito-ijs

 0.0% Radler-ijsje

 Mini sorbetje

 Parfait met vijgen

 Passiefruit mousse

 Panna cotta met aardbeien

 Smoothie

Tafelnummer:


