Vergeet
niet in te
checken op
facebook ;-)

Diner

Dinsdag t/m zaterdag van 17.30 tot 22.00 uur / Zondag van17.30 tot 21.00 uur
Omdat wij werken met verse producten kiezen wij bewust voor een kleine a la carte kaart.
Voor meer variatie hebben wij een verrassingsmenu welke om de week wisselt.

Chefs Menu

De chef bereidt voor u een fantastisch 3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu waarbij hij waar mogelijk
rekening houdt met eventuele dieetwensen en/of allergieën.

3-gangen

35,50

|

4-gangen

40,50

|

5-gangen

45,50

Desgewenst serveren we bijpassende wijnen of bieren bij het Chefs menu.
We willen u verzoeken om per tafel te kiezen voor het Chefs menu óf a la carte gerechten.

A la carte

Hoofdgerechten

Voorgerechten

Op de huid gebakken dorade filet met
20,50
Oosterse noedels, groene asperges en kruidenolie

Brood van bakkerij Vlinder
met diverse tapenade, olijfolie en dukkah

6,50

Gegrilde verse tonijn met haricots verts,
ei en wasabi dressing

11,50

Peking eend pannenkoekjes met
10,00
zoetzure komkommerlinten en yuzu-miso dressing
Phulauri van gele spliterwten en
Madame Jeanette met gegrilde groenten
en sesammayonaise

9,00

Rib eye met krokante polenta, bimi,
wortel en knoflookjus (Met friet + 3,50)

25,00

Gepofte rode biet met bulgur, venkel,
feta en tomaten vinaigrette

19,00

Wereldburger
100% rundvlees burger met
huisgemaakte friet en truffelmayonaise
100% Vegetarische burger met
huisgemaakte friet en truffelmayonaise

17,50

Voor de kleintjes <12
Pasta met witvis en seizoensgroenten

Soep		
Kipnuggets, bitterballen of kaassouffles
Cazpacho met muntolie
Wisselende soep

6,50
dagprijs

Salade
Koreaanse taugé salade met kip,
14,50
bamboescheuten, bosui, komkommer en noten
Tabouleh salade met granaatappel en
14,50
geitenkaas wonton		
= vegetarisch of vegetarisch te bestellen
Onze dinerkaart is met veel zorg samengesteld, waarbij wij
waar mogelijk werken met fair trade en biologische producten.
Daarnaast serveren wij scharrelvlees en duurzame vis.

12,00
9,50

met frietjes en salade

Desserts
Yoghurt panna cotta van vijgen en rode port
met bramenijs

8,00

Wentelteefje van Fries suikerbrood
met rood fruit en roomijs

8,00

Biologische kazen van de familie
Bastiaansen met een glas rode port

13,50

Koffie naar keuze met huisgemaakte chocolade 6,50
		
Speciale koffie naar keuze met
10,00
huisgemaakte chocolade
Mocht u het leuk vinden om onze huisgemaakte vijgenmosterd, dukkah, limoncello, jam enz. kado te doen of
mee naar huis te nemen, we verkopen deze bij de bar.

Heeft u een allergie of vragen over de samenstelling van onze gerechten? Informeer hiernaar bij onze medewerkers.

