KOUDE VOORGERECHTEN
CHEFS PARADE:
5 kleine voorgerechtjes, samenstelling wisselt

15

RUNDER CARPACCIO
acetomayonaise, Parmezaan en gepofte pompoenpitten

10,5

CEASAR SALADE (ook als maaltijd)
met gerookte kip, ei en mosterd knoflook dressing

11 / (15)

SALADE GEITENKAAS (ook als maaltijd)
zachte geitenkaas, croutons pecannoten
en balsamico dressing

9,5 / (13,5)

SALADE GEROOKTE ZALM (ook als maaltijd)
met champagne vinaigrette en appelkappertjes

10,5/ (14,5)

WARME VOORGERECHTEN
POMODORISOEP MET BASILICUM CRÈME FRAÎCHE

6

LICHT PITTIGE GEPOFTE PAPRIKASOEP
met knoflookcroutons

6

KROKANT GEBAKKEN KALFSZWEZERIK
met roergebakken groene asperges en morillessaus

Gamba’s (gepeld)
met mediterrane knoflooksaus

14,5

6 stuks met brood

14,5

9 stuks met friet en
gemengde salade

20,5

Pompoen
pitbrood

Bakje
Friet

Gemengde
salade

Aioli / muhammara
5

Mayonaise
4,5

4,5

HOOFDGERECHTEN
TONIJNSTEAK
Paksoi en sojasaus

23

BEYOND BURGER VEGA
hamburgerbroodje, frieten, kruidenmayonaise

16,5

TOURNEDOS
met rode wijnsaus en gegrilde groentes

24

KALFSLEVER
gebraiseerde appel, rode uien, spek

20

KROKANT GEBAKKEN KALFSZWEZERIK (groot)
met roergebakken groene asperges en morillesaus

22,5

LAMSFILET
met dakje van verse kruiden en vers broodkruim,
in de oven gegaard met saus van gepofte knoflook

19,5

SATÉ VAN VARKENSHAAS
met atjar, frieten en casave kroepoek

18

Allergenen:

geeft u aan waar u allergisch voor bent en wij proberen onze recepturen (indien mogelijk) hierop aan te
passen.

NAGERECHTEN
AARDBEIEN ROMANOFF
verse aardbeien met vanille-ijs romanoffsaus

7,5

CRÈME BRULEE
met bolletje Mango/passie sobetijs

8

CASSIS SORBETIJS

7

SELECTIE VAN KAZEN
noten -vijgenbrood / vijgenjam

12

MAPLE WALNUT-IJS
met slagroom

7

SGROPINO
Prosecco / citroen sorbetijs/ wodka

7,5

VIRGIN SGROPINO
citroen sorbetijs / spuitwater en Monin mint syrop

6

BROWNIE

4

WISSELTAART

5

KOFFIESWEETS,
schaaltje lekkers

6,5

Coffee
met een scheutje…
Irish coffee, French coffee,
Italian coffee en Spanish coffee
Leidsche koffie en veel meer...

7,5

Baileys Original Irish Cream met koffie en slagroom

6,5

kinder menukaart (t/m 12 jaar)
Kinderkopje soep

4

Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker

6

kroket of kipstukjes of kaaspucks met patat,
mayonaise en appelmoes

7

knakworst met patat, currysaus, mayonaise en appelmoes

7

Toetje
Punky (ijsbeker met vanille-ijs)
2 Bolletjes vanille-ijs met slagroom
waterijsje

4
5,7
1,5

bovenstaande gerechten zijn alleen voor kinderen t/m 12 jaar en kunnen
dus NIET voor volwassenen besteld worden!

En ook
Kleurpotloden en kleurboeken liggen bij de bar.
In het herentoilet in de zijzaal bevindt zich een verschoontafel.
Naast kinderstoelen hebben wij ook 2 opzetstoelen (Vanaf ±1½ jaar)

