Menukaart

Voor bedrijven en particulieren

Juni t/m
31 Augustus
2019

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.
Ons bedrijf is in verband met vakantie gesloten vanaf zaterdag 27 juli t/m
zondag 11 augustus 2019.

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met een witte petit pain met kruidenboter.
0701

Pastasalade met parmaham, zongedroogde tomaatjes, maïs,
komkommer, ui, pijnboompitjes en olijven

€ 11,00

0702

Pastasalade met pesto, tomaatjes, rucola, pijnboompitten,
Mozzarella en kip

€ 11,00

0703

Salade met rolletjes rosbief gevuld met roomkaas, paprika,
Walnoten, zontomaatjes en mosterd.

€ 11,00

Zomergerechten
0704

Kabeljauw in zoetzure saus					€ 12,25
Gepaneerde kabeljauw in zoetzure saus.
Geserveerd met witte kool salade, bonen en witte rijst.

0705

Foe Yong Hai met kip 		
			€ 11,30
Omelet met gebakken kip, groentes, babi pangangsaus en bami.
Geserveerd met Atjar.

0706

Kiprollade 		
					€ 11,30
Kiprollade met jus, broccoli en aardappelgratin.

0707

Zomerse zalm		
					€ 13,40
Zalm uit de oven met brie, rauwkostsalade en aardappelgratin.
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Zomergerechten
0708

Visschotel Pamela
					€ 11,30
Ovenschotel met zalm, tomaat, courgette, prei, crème fraise
En aardappelpuree. Gegratineerd met kaas.

0709

Biefstukspies Patries 						€ 14,95
Biefstukspies met gegrilde groene asperges.
Geserveerd met aardappelwedges en barbecuesaus.

0710

Italiaanse schnitzel
				€ 11,55
Varkensschnitzel met tomaat, champignons, prei en mozzarella.
Geserveerd met gebakken aardappeltjes en groente.

0711

Schnitzel á la Sander				
Kipschnitzel met ham en een spiegelei.
Geserveerd met groente en patat.

0712

Maaltijdbol Leon
					€ 11,30
Italiaanse bol met hamburger, sla, bacon, ui en cheddarkaas,
Mayonaise,mosterd en ketchup. Geserveerd met aardappelschijfjes.

0713

Mexicaanse wrap
					€ 11,30
Wrap met bruine bonen, gehakt, maïs, tomaat en crème fraise
Geserveerd met rauwkost.

0714

Spare ribs á la Trude 					€ 11,30
Gemarineerde spare ribs geserveerd met barbecuesaus,		
frisse salade en aardappelschijfjes.

0715

Varkenshaas Raoul		
				€ 14,75
Varkenshaas omwikkeld met spek, geserveerd met mosterdsaus,
groente en aardappelkroketjes.

0716

Kipdijfilet á la Dinie		
				€ 11,30
Kipdijfilet met honingkorst.
Geserveerd met worteltjes/doperwten en aardappelschijfjes.

.

		€ 11,55
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