DINERKAART
VOORGERECHTEN
BROOD MET KRUIDENBOTER EN HUMMUS 								| 4,50
POMMODORI SOEP 														| 6,00
Huisgemaakt | pommodori | room

CARPACCIO																| 11,00
Truffel of pestodressing | Parmezaanse kaas | kappertjes | rucola | rode ui | pijnboompitten

TERRINE VAN GEROOKTE ZALM 											| 8,50
Tuinkruidensalade | krokante kappertjes | citrusvinaigrette

CAPRESE																	| 8,00
Diverse soorten tomaat | balsamicostroop | mozzarella | basilicum | hazelnoot

SALADES
CAESAR MET KIP 															| 12,50
Geroosterde kip | little gem | croutons | ansjovis | tomaten | Grana Padano

CAESAR MET GARNALEN													| 13,00
Gebakken gamba | little gem | croutons | ansjovis | tomaten | Grana Padano

CARPACCIO 																| 13,00
Parmezaanse kaas | pijnboompitten | zongedroogde tomaten | pestodressing

GEITENKAAS 																| 12,00
Walnoot | cherrytomaat | tuinkers | honing mosterd dressing

HOOFDGERECHTEN

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frieten en groenten.

HOLLANDSE KOGELBIEFSTUK												| 21,00
Geroosterde bospaddenstoelen | keuze uit: pepersaus of een jus van knoflook

A1 BURGER 																| 18,25
Runderburger 200 gram | rode ui | augurk | tomaat | kropsla | A1 burgersaus | friet

PROCUREUR 																| 20,00
Zachtgegaard | geroosterde witlof | saus van madeira en paddenstoelen

SCHNITZEL 																| 18.00
Met citroen | keuze uit: pepersaus, champignonsaus, stroganoff of knoflook jus

SCHNITZEL A1 																| 21,00
Gebakken ui | champignons | spek | gegratineerd met kaas

SATÉ VAN KIPPENDIJ														| 19,50
Atjar | kroepoek | ananas | pindasaus

ZALMFILET																| 21,00
Gebakken zalm | dragon vinnaigrette | gebakken venkel

ZEEBAARSFILET 															| 22,00
Gebakken zeebaars | aubergine | saus van rode wijn en tomaat

GEVULDE FLESPOMPOEN													| 18,00
Halve flespompoen | wilde spinazie | kaas | pecan noten | friszure komkommer salade

DAGSPECIAL vraag de bediening naar de special van de dag.

NAGERECHTEN
CHEESECAKE		

														| 7,00

Klassiek | frambozen sorbet ijs | rood fruit

CHOCOLADE MUDCAKE													| 8,50
Bosvruchten coulis | karamel ijs

DAME BLANCHE 															| 7,25
Vanille ijs | warme chocolade saus |

KAAS VAN FRED															| 10.25
3 soorten kaas van onze kaasboer Fred | chutney | vijgenbrood

