Grand Café D’n Optie
Bezorgmenu
Rundcarpaccio

€ 9,00

Goed huisgekruide rosbief met zongedroogde tomaatjes, pitjes en oude kaas.
U kunt kiezen uit een van de volgende dressings: verse pesto, truffel, pestocrème, Spaanse Aioli.

Warm gerookte zalm en gamba’s op salade

€ 9,00

Warm gerookt, koud geserveerd, zalmfilet en gebakken gamba’s, met pestocrème

Salade met noten & gerookte kipfilet

€ 8,50
Frisse salade met gebrande noten, appel, paprika en gerookte kipfilet, geserveerd met een zacht zoete kerriedressing.

Garnalensalade

€ 8,00

Garnalencocktail met frisse komkommer op sla en romige cocktailsaus

Tomatensoep

€ 5,00

Huisgemaakte romige tomatensoep met basilicumcrème

Wit ciabatta plankje

€ 4,75

Met pesto gekruide witte ciabatta

Italiaanse foccacia

€ 5,00

Gevuld met zongedroogde tomaat & olijven

broodjes worden geserveerd met huisgemaakte remouladesaus en verse kruidenboter

Vegetarische pasta,

€ 12,50

Pasta, tomatensaus, pesto, wortel, champignons en rode ui, pitjes en mozzarella

Pasta Gamba

,
Gebakken gamba’s, witte wijnsaus, bieslook & courgette

€ 13,50

Vegetarische Tarweburger ui burger, met gebakken champignons

Spaanse zalmfilet
Verse zalmfilet omwikkeld met Serrano ham, geitenkaas en honing

Fles Huiswijn wit of rood € 10,-

€ 12,00

€ 14,50

Huis gerookte Ierse biefstuk

€ 16.50

Gerookt op eikenhout, daarna krokant gebakken

Proeverij D’n Optie

€ 16,50

Kipsaté, spareribs, varkenshaas en biefstuk (250 gr)

Hooglanden biefstuk*

€ 16,50

Krokant gebakken en lekker gekruide biefstuk
* Ook XXL te bestellen tegen een meerprijs van € 3,00

Huisbereide spareribs

2 stuk

€ 12,50

3 stuks

€ 16,50

Geserveerd met knoflooksaus en chilisaus

Optie kipsaté

€ 12,50

Vijf spiesjes kipsaté, geserveerd met kroepoek, seroendeng en atjar

U kunt kiezen uit de één van de volgende sauzen:
Portjus, champignonsaus, witte pepersaus,
Ierse whisky saus, kruidenboter, knoflooksaus, satésaus.
Bijgerechten:
Slabakje voor 2 personen
Portie gebakken aardappelen
gebakken champignons
Puntzak frites extra voor +/- 2 personen

€ 1,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Kinderkaart
Voorgerechten
Kokkies soep €. 4,50
Tomatensoep met een koksmuts
Angry birds €. 4,50
Lekker slaatje met gebakken kip, tomaatjes en komkommer

Hoofdgerechten
Bob de bouwer €. 5,00
Kroket of frikadel of kip-nuggets met frites en appelmoes
Minion special € 5,00
2 knakworsten met frites en appelmoes
Peppa € 8,50
Sparerib met appelmoes en frites
Starwarstijd € 5,00
Wisselende pasta met tomatensaus en kaas

Desserts
Vers fruit met bavarois

€. 4,50

2 smaken bavarois, geserveerd met vers fruit, en slagroom.

Appeltaart met slagroom

€ 2,50

Heerlijke appeltaart geserveerd met slagroom.

Heerlijke chocolademousse met slagroom

€. 4,00

