Menukaart
(t/m Vaderdag 21 juni)
(Elke week op vrijdag, zaterdag & zondag
bezorgd)
Voor thuis of onderweg
Luxe borrelbox voor 2p.
Met olijven, 2 soorten worst, oude & jonge kaas,
nootjes, kaaskoekjes, gemarineerde zalm, gerookte
paling,
Huisgemaakt brood met 3 spreads & kruidenboter
€ 32,- (Enkel te bestellen op ma, di & wo)
Luxe picknickmand voor 2p.
Met olijven, 2 soorten worst, oude & jonge kaas,
nootjes, kaaskoekjes, gemarineerde zalm, gerookte
paling,
Huisgemaakt brood met 3 spreads & kruidenboter,
dessert, flesjes water, witte of rode wijn naar keuze
€ 59,- (Enkel te bestellen op ma, di & wo)
Brood
Huisgemaakt brood met rogge & pompoenpitten
kruidenboter & rucola pesto
€ 7,50
Soepen(voor 2 personen)
Broccolisoep
Met walnoten, parmezaan & lente ui
€ 8,50
Tomatensoep
Met ballen, groente & bieslook crème fraîche
€ 8,50
Mosterdsoep
Met Friese droge worst & lente ui
€8,50
Koninginnesoep
Met kip, erwtjes, peentjes & asperge
€9,50

Hoofdgerechten
Gestoofd lamsvlees,
Aardappelpuree, raapjes, groene asperges
€18,50
Runder sukade gestoofd,
Aardappelpuree, biet, witlof
€18,50
Zwarte zomertruffel,
Capellini pasta, groene asperge, parmezaan
€26,50
Lasagne arrabiata,
Verse pasta, licht pikante saus, paprika, courgette,
Geserveerd met grissini & salade
€17,50
Gegrilde pladijs,
Voorjaarsgroente, Opperdoezer ronde, beurre blanc
€18,50
Halve kreeft of hele kreeft uit de oven met
kruidenboter,
Geserveerd met diverse voorjaarsgroente, dikke
frieten & salade
€27,50/€42,50 (Enkel te bestellen op ma, di & wo)
Extra(voor 2 personen)
Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise € 6,50
Opperdoezer ronde met kruidenboter € 6,50
Bloemkool uit de oven met vadouvan € 6,50
Bietjes zoetzuur met lavas € 6,50
Boontjes & spek € 6,50
Gevulde courgette ricotta tomaat € 6,50
Asperges met nootmuskaat, ei & peterselie € 6,50

Voorgerechten

Desserts

Zalm sashimi,
Zeewier, komkommer, japanse dressing
€12,50

Eton mess,
Rood fruit, merengue, mascarpone
€7

Steak tartaar,
Frisse salade, Amsterdams zuur
€12,50

Gemarineerde aardbeien,
Mint, zwarte peper, gemberhangop, crumble
€7

Bio tomaat,
Stracciatella, jalapeño, lavas
€12,50

Boerenjongens,
Specerijen cake, vanille room
€7

Luxe 3 gangen Vaderdagmenu
(bezorgd op 19, 20 & 21 juni)

Luxe 2 gangen Vaderdagmenu
(bezorgd op 19, 20 & 21 juni)

Voorgerecht

Voorgerecht

Zalm sashimi,
Zeewier, komkommer, japanse dressing

Tomatensoep
Met ballen, groente & bieslook crème fraîche

Of

Of

Steak tartaar,
Frisse salade, Amsterdams zuur

Mosterdsoep
Met Friese droge worst & lente ui

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Runder sukade gestoofd,
Aardappelpuree, biet, witlof

Runder sukade gestoofd,
Aardappelpuree, biet, witlof

Of

Of

Gegrilde pladijs,
Voorjaarsgroente, Opperdoezer ronde, beurre blanc

Gegrilde pladijs,
Voorjaarsgroente, Opperdoezer ronde, beurre blanc

Nagerecht

€ 25 p.p.

Boerenjongens,
Specerijen cake, vanille room

Geserveerd met brood, kruidenboter
En iets lekkers voorbij de koffie

Of
Gemarineerde aardbeien,
Mint, zwarte peper, gemberhangop, crumble
€ 35 p.p.
Geserveerd met brood, kruidenboter
En iets lekkers voorbij de koffie

