Afhaal Dinerkaart & Dagmenu
Lekker eten wat de pot schaft met ons dagmenu of gewoon zelf een keuze maken uit onze
dinerkaart. We hebben voor elk wat wils. Scroll verder en bekijk onze dagmenu’s en daaronder de
dinerkaart. Bestellen kan telefonisch via: 073 532 18 62

Dagmenu afhaalgerechten:
Maandag:

spaghetti Bolognese / geraspte kaas / bos ui
7,75

Woensdag:

varkenshaas / rosé gebakken / cognacsaus
17

Donderdag:

zoet-pittig gemarineerde spareribs / chilimayo
15

Vrijdag:

tournedos van Hollandse runderhaas / scampi tempura / knoflook teriyaki saus
17.5

Zaterdag:

ossenhaaspuntjes / licht pikantesaus / champignons / ui / cashewnoot
17,5

Zondag:

schnitzel / ui / champignons / spek / champignonsaus
14

Alle afhaalgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.
Bij gerechten van het dag menu krijgt u een dessert van het huis aangeboden.

Voorgerechten
Salade Fruits de Mer
gerookte zalm / gerookte paling / gerookte forel / Hollandse garnalen
groene salade / mosterd-dilledressing / broodcroutons
10,5

Salade Carpaccio
carpaccio van runderlende / pestodressing of truffelmayonaise / rucolasalade
pijnboompitjes / rode ui / spekjes / zongedroogde tomaat / oude kaas
10,5

Salade Pikante Kip
pikante kippenreepjes / spekjes / paprika / ui / champignons
groene salade / seizoensfruit / noten / chili mayonaise
9,5

Salade Caprese
mozzarella / tomaat / pijnboompitjes
tomatensalsa / rookolie / rucola cress / peper / tomatenschuim
10,5

Soepen
Tomatensoep
tomatensoep / verse selderij / room / echte ballen
5,5

Champignonsoep
champignonsoep / room / bosui / croutons
5,5

Seizoenssoep
romige soep / passend garnituur
7
Bij alle soepen serveren we stokbrood met kruidenboter.
Alle gerechten met een
zijn of kunnen we vegetarisch serveren.

Hoofdgerechten
Chef’s Zalm
zalm / tomatenrisotto / groene asperge / blanke botersaus
19,5

Catch of the Day
mootje gebakken witvis / bijpassend sausje / gepofte tomaatjes
19,5

Scampi’s
pikant gemarineerde scampi’s
noedels / wakame / bosui / geroosterde sesamzaadjes / knoflook
22,5

Oosterse Curry
gele curry / witte kool / zoetzure pepertjes / komkommer / jonge veldsla / naanbrood
18,5

Schnitzel
op grootmoeders wijze bereide schnitzel / champignons / spek / ui / champignonsaus
16

Spare-Ribs
zoet-pittig geglaceerde spare-ribs / chilimayonaise / oerfrietjes
17,5

Ossenhaaspuntjes
ossenhaaspuntjes / licht pikante saus / champignons / ui / cashewnootjes
19

Biefstuk
tournedos van Hollandse runderhaas / peperroomsaus
21,5

Varkenshaas
Varkenshaas / rosé gebakken / cognacsaus
18,5

Surf & Turf
tournedos van Hollandse runderhaas / scampi tempura / knoflook teriyaki saus
19,5

Driehoek borrel box koud (4 pers.)
serranoham / warm gerookte zalm spiesjes / wrap carpaccio / gevulde eitjes
truffelkaas / rilette van makreel
25

Driehoek borrel box warm (4 pers.)
Sate balletjes / scampi tempura / grote bitterballen / krokante kip stukjes
gevulde champignons / kaas loempia´s
35

Speciaalbier (4 st.)
verrassing van 4 speciaalbieren
9,5

Fles wijn
keuze uit: droge witte wijn / zoete witte wijn / rood
9,5

