Menukaart

Voor bedrijven en particulieren

April t/m
30 juni
2017

Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch?
Laat het ons weten, dan kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten
kunt genieten.

Voorjaarssalades

Alle salades worden geserveerd met een waldcorn of witte petit pain met roomboter
0601

Salade met rucola en sla, komkommer, garnalen, asperges,
€ 11,00
plakjes mango, gekookt ei, pijnboompitjes en een dressing van
witte wijnazijn en olijfolie

0602

Salade met rucola en sla, tonijn, zongedroogde tomaatjes,
olijven, rode ui, komkommer, kappertjes en een dressing van
yoghurt/mayonaise.

€ 11,00

0603

Salade met rucola en sla, carpaccio, kappertjes, komkommer,
tomaat, ui, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en
pittige mosterdsaus.

€ 11,00

0604

Salade met rucola en sla, geitenkaas, walnoten, komkommer,
honing.

€ 10,95

Voorjaarsmaaltijden
0605

Kipshoarma 							€ 11,00
Shoarma van kip met ui, champignons, paprika gegratineerd met
kaas, huzarensalade en patat.

0606

Wrap gevuld met gekruide gehakt, champignons, paprika,
ui, champignons, mais, chilisaus, rauwkost en schijfjes.

€ 11,00

0607

Kiprollade met champignonsaus, worteltjes en wedges.		

€ 11,50
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Voorjaarsmaaltijden
0608

Gambaschnitzel
					€ 12,95
Schnitzel met 5 gebakken gamba’s en een zoetzure saus,
Geserveerd met groente en wedges.

0609

Italiaanse schnitzel						€ 12,95
Schnitzel met parmaham, brie, honing. Geserveerd met
rauwkost en gebakken aardappeltjes.

0610

Gehaktballetjes met chilisaus, groente en wedges.		

€ 11,00

Varkenshaasmedaillons met barbecuesaus, groente en kriel
€ 12,00
		
0612
Shaslicks							€ 10,95
Twee shaslicks uit de oven met barbecue of knoflooksaus,
Huzarensalade en patat.
0611

0613

Lente pasta							€ 11,00
Met kip, zongedroogde tomaat, gebakken spekjes, koksroom,
grove mosterd gegratineerd met brie. Geserveerd met spinazie.

0614

Lente Kipschnitzel						€ 11,25
Kipschnitzel met gebakken prei, champignons, ui en
kruidenboter. Geserveerd met groente en krieltjes.

0615

Zwolse Schnitzel						€ 12,50
Gebakken varkensschnitzel met paprika, champignons en
jachtsaus. Geserveerd met groente en patat.

0616

Biefstuk							€ 15,95
Gebakken reepjes biefstuk met champignons, ui, cashewnoten,
bonen, ketjap. Geserveerd met witte rijst en mosterdsaus.
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