DINERKAART
Voorgerechten
Stokbroodje met kruidenboter 5,70
Broodplank met dips en olijven 10,30
Nachos met cheddar kaas, rode ui, jalapeño, tomaat en guacamoledip 8,00
Champignons gevuld met champignon, knoflook, truffel, ui, kaas en knoflooksaus 10,45
Gerookte zalmfilet met roomkaas, kappertjes en rode ui 11,95
Carpaccio met basilicummayonaise, parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola 13,50
De rookton met paling, zalm en koninginneharing 17,75

Soepen
Tomatensoep 7,95
Courgettesoep 7,95

Hoofdgerechten
De vlees- en visgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, friet, rauwkost en mayonaise

Vleesgerechten
Saté van de haas met satésaus 21,00
Boerenschnitzel met paprika, ui, champignons en spekjes 21,95
Schnitzel met champignonroomsaus 21,95
Spareribs met knoflooksaus 22,95
Elburger kippendij met ui, paprika, champignons en afgeblust met mango-currysaus 22,95
Varkenshaas met champignonroomsaus 24,85
Varkenshaas Elburg met romige mosterdsaus, gevuld met reepjes ham, paprika en ui 26,70
Entrecote met knoflook-peperjus 26,25
Mixed plate met ossenhaas, kippendij, varkenshaas en champignonroomsaus 27,00
Tournedos met knoflook-peperjus 32,25

Visgerechten
Mosselen in kruidenboter gebakken met paprika, ui en champignons 20,75
Schol met ravigotesaus 20,75
Zalmfilet in kruidensaus gestoofd in de oven 23,95
Sliptong met citroenboter en kappertjes 27,75

Vegetarische gerechten
Pasta-Pesto met tomaat, courgette, parmezaanse kaas en pijnboompitten 18,95
+ extra gamba ( 7 stuks ) 7,95
Risotto met shiitake, oesterzwammen, zongedroogde tomaat, truffel, parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten 18,95
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Vanaf 17:00

DINERKAART
Voor de kids
Kinderen die hun bordje netjes leeg eten krijgen nog een verrassing!
Tomatensoepje 4,60
Kroket met friet en mayonaise 8,95
Frikandel met friet en mayonaise 8,95
Kaasstengels met friet en mayonaise 9,95
Pasta-Pesto met tomaat, courgette, parmezaanse kaas en pijnboompitten 11,25

Nagerechten
Kinderijsje 4,95
Coupe Vanille vanille ijs met slagroom 5,45
Coupe Sinaasappel vanille ijs met sinaasappelsap 6,45
Dame Blanche vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom 7,95
Coupe Advocaat vanille ijs met advocaat en slagroom 8,25
Brownie een huisgemaakte brownie met vanille ijs en slagroom 8,45
Sorbet drie soorten ijs met aardbeiensaus, vruchtjes en slagroom 8,45

-Heeft u een allergie? Meld het ons!
-Wij schenken geen alcohol beneden de 18 jaar.
-Goed bereid kost even tijd!
-Wij rekenen niet apart af, dit veroorzaakt groot oponthoud. De rekening delen door het aantal gasten is echter
geen probleem.
-Iets te vieren? Geef eens een dinerbon aan hem of haar.
Wij wensen u een smakelijke voortzetting!
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