Optie schnitzel

€ 18,95

Spies kipfilet

€ 17,50

Irish Tipperary steak*

€ 23,00

Proeverij D’n Optie

€ 21,75

Black Angus biefstuk*

€ 23,00

Flinke schnitzel van 250 gram

Heerlijk gemarineerde kipfilet aan een houten spies

Biefstuk van de Ierse Tipperary streek, ,afgeblust in onze Irish saus
eventueel geserveerd met een gambaspiesje
*met gamba’s een meerprijs van €. 3,00

Kipsaté, spareribs, varkenshaas en biefstuk (250 gr)

Krokant gebakken en lekker gekruide biefstuk
*Ook XXL te bestellen tegen een meerprijs van € 3,50

Huisbereide spareribs

+2,00 in het menu
Geserveerd met knoflooksaus en chilisaus

€ 17,00 onbeperkt: € 19,75

Optie kipsaté

€ 17,50

Gebakken biefstukpuntjes

€ 21,00

Gebakken varkenshaas medaillons
omwikkeld met spek

€ 19,50

Vijf spiesen kipsaté, geserveerd met kroepoek, seroendeng en atjar
Eventueel geserveerd met een gambaspiesje een meerprijs van €. 3,00

U kunt kiezen uit de één van de volgende sauzen:
Stroganoff-saus, Portjus, champignonsaus, witte pepersaus,
Irish whisky saus, kruidenboter, knoflooksaus, satésaus of Aioli

Apart betalen is zelf uitrekenen.

Kokkies soep € 4,75
Tomatensoep met een koksmuts

Hoofdgerechten
Bob de bouwer € 5,50
Kroket of frikadel of kip-nuggets met frites
en appelmoes
Pippi Langkous € 5,75
Kinderpannenkoek appel, spek of naturel
Mini schnitzel € 8,50
Kleine schnitzel, saus naar keuze met frites
en appelmoes
Peppa € 8,50
Sparerib met appelmoes en frites
Starwarstijd € 5,00
Wisselende pasta met tomatensaus en kaas
Biefstukspiesje € 11,50
Biefspiesje met saus naar keuze, met frites
en appelmoes

Onze hoofdgerechten worden met frites en
warme groenten geserveerd.

Bakje warme groenten
Slabakje voor 2 personen
Portie gebakken aardappelen
Gebakken champignons
Gebakken ui
Puntzak frites

Voorgerechten

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 1,50
€ 3,00

Dessert
Vrolijke Ijsbeker met Smarties en speeltje
€ 4,75

MENUKAART

Wij heten u
van harte welkom
bij Grand Café
D’n Optie!

Eendenborstfilet

€ 12,75

Carpaccio

€ 12,00

Op beukenhout gerookte eendenborst, fijne sla, truffelmayonaise,
wakame en bosbesjes
Beef, oven gedroogde tomaatjes, pittenmix, tuinkers en VSOP kaas
Keuze: verse pesto, truffel, pestocrème, Spaanse Aioli of balsamico
Extra grote carpaccio

Champignons Dordogne

€ 11,00

Sashimi

€ 13,00

Champignons in een krokant jasje, in een schuim van knoflook
en verse kruiden
Rauwe saku-tonijn & gemarineerde zalm, wakame, tuinkers, dille,
Wasabi-mayonaise, sojasaus

Voorgerecht – Hoofdgerecht – Nagerecht
In plaats van een nagerecht, kunt u ook kiezen voor één van onze
speciale koffies.

€ 30,99

+ € 2,25

Gamba’s al ajillo

Olijfolie, verse knoflook, rode peper en peterselie, kruidig brood

€ 12,50

Salade huisgerookte kalkoenfilet (als maaltijdsalade + € 5,-) € 12,00
Frisse bladsla met frambozendressing en vers fruit

Vegetarische pasta

€ 15,00

Pasta romige kipfilet

€ 19,00

Carpaccio van rode biet

€ 11,00

Champignons Dordogne

€ 11,00

Pappardelle pasta, romige groene pestosaus, oven gedroogde tomaat,
pittenmix en VSOP kaas
Papperdelle, gebakken kruidige kipreepjes, bieslook,
champignon-tijmsaus

Groene linzen, geitenkaas, tuinkers, honing en walnoten
Champignons in een krokant jasje, in een schuim van knoflook
en verse kruiden

HOOFDGERECHTEN

Carpaccio van rode biet

€ 11,00

Verwennerij

€ 23,00

Groene linzen, geitenkaas, tuinkers, honing en walnoten
Een keuze van de kok uit bovenstaande voorgerechten en meer…
vanaf 2 personen

Lava groententaartje

€ 17,50

Courgette spaghetti

€ 17,00

Huisgemaakte mix van granen en groenten met een vulling van
romige brie-roomsaus
Slierten courgette met kerstomaatjes, knoflook, bieslook, verse pesto,
Pecorino

Allergie?
Heeft u een allergie?.. Meld het ons!
Wij kunnen u dan helpen met de keuze van de gerechten en sauzen.
Vraag gerust informatie bij één van onze medewerkers, of kijk op
www.dn-optie.nl

Klein

Dagsoep 					€ 5,00

€ 6,00

Dagvis 					

Holland special 				€ 5,00

€ 6,00

Lemon crumble zalmfilet

Wit ciabatta plankje		

€ 5,00

Italiaanse focaccia

€ 5,25

Welke soep serveren wij vandaag?

Huisgemaakte romige tomatensoep met basilicumcrème

GEEF EEN ETENTJE WEG
U bepaalt zelf de waarde van de Optie Cheque!

Groot

Met pesto gekruide witte ciabatta

Gevuld met zongedroogde tomaat & olijven

Beide plankjes worden geserveerd met huisgemaakte remouladesaus en
verse kruidenboter.

Vraag naar onze vers geleverde vis!

Zalmfilet, kruidige korst van limoen, kruiden en paneermeel

dagprijs
€ 21,00

