
Broodplank -  kruidenboter en dip

Carpaccio –  Pestomayo of truffelmayo 

Gerookte zalm - krokante hoorn -  avocado -  dil le dressing

Franse uiensoep -  brood -  boter

Gamba’s in knoflookolie -  brood -  kruidenboter

Gerookte Runder rib-eye met truffelmayo -  vi jgen -  walnoten

Wisselende soep met brood en boter

Champignons Dordogne met heerli jke huisgemaakte dip

Hollandse garnalen cocktail  met cocktailsaus

Chefs plank vanaf 2 personen met wisselende kleine gerechtjes
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Tournedos  -  champignonsaus -  pepersaus -  Stroganoff

Tournedos in ’t  pannetje met brood & boter,  saus naar keuze

Schnitzel – boeren of gesmolten brie & tomaat of met saus naar keuze

Spareribs – zoet of pittig  

Oosterse Kipsaté met ri jst,  kroepoek en oosterse groenten

Pasta gamba’s – groente -  Italiaanse kruiden roomsaus

Vega gerecht van de chef

In roomboter gebakken Tongfilets

Burger Tante Fie -  Cheddar -  Spek 

Cannibale royale wisselende vleesgerechten op 1 plank (va 2 pers)

Wisselend gerecht van de maand

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet of gebakken aardappelen,  

salade serveren we er op aanvraag gratis bij.  De salades worden geserveerd met brood. 

Salade gebakken Gamba's & zalm

Salade vegetarisch vraag naar de bereiding 

Salade Carpaccio 

Boeren Jongens met Slagroom,  advocaat,   Malaga & Vanille i js 

Dame blanche

Warme wafel met chocolade saus en vanille i js.  

Wisselend dessert van de chef

Crème brûlée met vanille i js en slagroom

Tia maria Affogato -  vanille i js

Irish, Spanish, French coffee 

Espresso martini 
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SALADESSALADESSALADES

DESSERTDESSERTDESSERT

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNL885NL885&sxsrf=ALiCzsawKSFJkFk9toTO1WIjjnK7AI7YjQ:1662554537438&q=stroganoff&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwigpf6k2oL6AhXSMewKHf65D-QQkeECKAB6BAgCEDs


Bento box met aziatische borrelgarintuur (  12 st)

Rundvlees bitterballen 8 st.

Kaastengels 8 st.  

Gemengd bittergarnituur 12 st.

Vega bittergarnituur 12 st.

Kip krokantjes 8 st.

Brood met kruidenboter,  en dip

Nachos met kaas en dips

Huisgemaakte nasiballen 6 st.
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