Menukaart

April t/m

Voor bedrijven en particulieren

31 Mei 2018

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 kruidenboter.
0601
Maaltijdsalade met gerookte kipfilet, zongedroogde
€ 11,-

tomaatjes, komkommer, ei, cashewnootjes, appel en een kerriesausje.
			
0602
Maaltijdsalade met zalm, tonijn, gekookt ei, asperges,
€ 11,kappertjes, komkommer, pijnboompitjes en een mosterdsaus.
					
0603
Salade met rucola en sla, carpaccio, kappertjes, komkommer, € 11,tomaat, ui, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en pesto.

Voorjaarsmaaltijden
0604

Kipschnitzel met perzik en kerriesausje.
Geserveerd met groente en aardappelschijfjes.

€ 11,30

0605

Kipshoarma			
Kipshoarma met paprika, ui, champignons gegratineerd met
Kaas. Geserveerd met huzarensalade en patat.

€ 11,25

0606

Pizza Italië			
€ 11,Pizza met tomatensaus, tomaat, pesto, gebakken kip en mozzarella.

0607

Provençaalse biefstuk		
€ 14,95
Biefstuk met een saus van roerbakgroente, knoflook en kruidenkaas.
Geserveerd met een frisse salade en gebakken aardappeltjes.
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Voorjaarsmaaltijden
0608

Gambaschnitzel
Schnitzel met 5 gebakken gamba’s en een zoetzure saus,
Geserveerd met groente en aardappelwedges.

€ 12,95

0609

Hawaï schnitzel		
Schnitzel met ananas, perzik gegratineerd met kaas.
Geserveerd met groente en aardappelkroketjes.

€ 11,30

0610

Gehaktballetjes
met chilisaus, boontjes en aardappelwedges

€ 11,25

0611

Varkenshaasmedaillons
met satésaus, hete boontjes, atjar, sambal en nasi.

€ 11,30

0612

Oosterse zalm					
Zalm met roerbakgroente, bami en zwarte bonensaus.

€ 13,-

0613

Zwolse Tartaar		
Tartaar van rund met een gebakken ei, ui en prei.
Geserveerd met broccoli en gebakken aardappeltjes.

€ 12,-

0614

Voorjaarskabeljauw
Gebakken kabeljauw met mosterdsaus, aardappelpuree
en voorjaarsgroente.

€ 12,25

0615

Warme beenham
met gekarameliseerde ananas en rozijnen.
Geserveerd met groente en aardappelkroketjes.

€ 11,25

0616

Spare ribs			
Gemarineerde spare ribs geserveerd met barbecuesaus,
Een frisse salade en aardappelschijfjes.

€ 11,30

0617

Lentestamppot			
Lentestamppot met tuinbonen, rucola, gebakken spekjes
en partjes gekookt ei.

€ 10,95
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