ONBEPERKTE KEUZE UIT KLEINE GERECHTEN

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 meegenomen nadat de voorgaande gerechtjes genuttigd zijn.
Dit alles voor € 32,- 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.
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Koude gerechtjes
Spinaziesalade met zalm en kokosdressing
Gerookte makreelsalade met ananas en lente-ui
Carpaccio met kruidendressing en Parmezaanse kaas
Gerookte eendenborstfilet met honing sinaasappeldressing
Salade met asperge, ham en ei
Bonbon van ‘ham uut twente’ en bieslookroomkaas
Salade van mozzarella, Sud ’n’Sol, lente-ui en
gemengde sla
Bruschetta met knoflook, tomaat en groene kruiden

Soepen
Aspergesoep
Groentesoep met ballen
Thaise kipcurrysoep

Warme gerechtjes
Varkenshaasmedaillon met champignonroomsaus
Gewokte ossenhaaspuntjes met lemongrass
Mini beefburger
Kipdij-saté met satésaus en kroepoek
Lamsrack met tijmsaus
Peppersteak
Speenvarkenkotelet met kruidensaus
Rib-eye van Black Angus met kruidenboter
Mini kapsalon
Spaghetti carbonara
Zeebaars met gekonfijte tomaat en pancetta
Tongrol gevuld met zalm en provençaalse vissaus
Vistaartje met diverse groentes
Asperge met hollandaisesaus en ei
Gebakken ratatouille
Gegratineerde witlof
Spitskool met kerrie en spek
Mini geitenkaascroquette met honing
Bekbrandertjes met chili saus
Gebakken aardappeltjes (extra bij te bestellen)
Mandje frites met mayonaise (extra bij te bestellen)

Nagerechten
Black Hawaï-ijs
Hazelnoot snickers-ijsje
Limoen cheese-cake
Taartje met pecannoten en amandelkruim
Framboos- en mascarponebavarois
Mini beignets gevuld met chocolade
Mini coupe-ijs
Mini moelleux

Tafelnummer:
De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden.
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