DINER
Lekker delen!

Brood met smeersels 		
6,50
tapenade | aioli | kruidenboter
Knoflook focaccia		
7,00
aioli | olijven
Cheese nachos 		
7,00
gesmolten kaas | chilisaus | crème fraîche
Gefrituurde inktvisringen		
9,00
aioli
Plankje caprese!						9,50
mozzarella | tomaat | verse basilicum | olijfolie
Plankje vega!						9,50
diverse soorten vegetarische hapjes
Plankje vis!
10,50
gerookte zalm | makreel | inktvisringen
Plankje ham!
10,50
serranoham | beenham | coppa di Parma
Dunne pizza met geitenkaas		
9,50
tomaat | spinazie | verse basilicum
Dunne pizza met tonijn		
9,00
tomaat | tonijn

Het is
allemaal
even
lekker!

Voor groepen vanaf tien personen serveren wij graag een menu. Een proeverij van de
kaart, samengesteld door onze chef.

“Proeverij”
35 EUR per persoon
Heeft u een allergie?
Vraag naar de allergeneninformatie. Wij passen onze gerechten graag voor u aan!
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Diner

Starters

Mozzarella sticks 		
9,50
filodeeg | sesamzaad | zoete chilisaus
Crostini’s		
10,50
tomatensalsa
Twee loempia’s		
11,50
pulled porc | taugé | prei
Carpaccio van rund 		
12,50
rucola | Parmezaanse kaas | pestodressing
Tartaartje van ossenworst		
9,50
tomaat | broodsoldaatjes

Soep

Soep van de dag		
Italiaanse tomatensoep met crème fraîche		
Mosterdsoep met of zonder spekjes

Salades

Caesar salade		
kip | croutons | gekookt ei | caesardressing
Salade met vis		
gerookte zalm | makreel | mosterddressing
Salade gegratineerde geitenkaas		
walnoten | honingdressing | peer

6,50
7,00
7,50

12,00
11,50
11,00

Vlees

Saté van varkenshaas
krokante ui | pindasaus | kroepoek
Gegrilde kip
gestoofde groenten | rode wijn
Black Angus burger classic
bacon | ui | augurk | oude kaas
Spareribs in zoet-pittige marinade
knoflooksaus | homemade BBQ saus
Kalfssukade
langzaam gegaard | eigen jus
Rundersteak
groene pepersaus
Crispy chicken
bosui | kerriemayonaise

Vis

Krokant gebakken mosselen 			
aioli | citroen
Duivelse gamba’s 			
knoflook | sambal | lente-ui | selderij
Gebakken zalm teriyaki			
sesamzaadjes
Gebakken scholfilet			
gepofte pesto-tomaatjes
Kibbeling 			
gefrituurd in bierbeslag | remouladesaus

Vega

Risotto			
groene asperges | gepofte tomaatjes
Marokkaans stoofpotje			
pompoen | zoete aardappel | tomaat | fetakaas
Groentetaartje			

11,50
12,50
9,50
11,00
13,50
13,50
11,50

Erbij

Frites met mayonaise
Patatas bravas met pittige tomatensaus
Mixed salad met tomaat & komkommer
Diverse warme groenten
Tomatensalade met rucola

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Zoet

Chocolade brownie met vanillesaus			
Parfait met amarena kersen			
Citroentaartje met aardbeiensaus			
Crème brûlée met steranijs			
Verschillende ijssoorten van “IJssalon Talamini”			

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Kaasproeverij van de Zuivelhoeve			

9,00

9,50
12,50
13,50
12,50
9,50

10,50
12,50
11,50

Waar heb
jij zin in?

