Bezorg & Afhaalmenu
€ 8,00 *

Rundcarpaccio

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 of balsamico

€ 11,75 *

Rundcarpaccio XL (extra groot)

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 of balsamico

€ 8,00 *

Warm gerookte zalm en garnalen op salade
Warm gerookt, koud geserveerd, zalmfilet en garnalen, met pestocrème

Salade met gerookte kipfilet, spekjes, cashewnootjes en pestodressing € 8,50 *
€ 8,00 *

Carpaccio van rode biet
Geitenkaas, tuinkers, honing en walnoten.

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
Groenteschnitzel

(vegetarisch )
Gebakken champignons en ui

€.12,50

Bourgondische biefstukpunten op spies

€ 14,50

Gemarineerde biefpunten op spies, saus naar keuze

Proeverij D’n Optie

€ 19,00

Kipsaté, spareribs, varkenshaas en biefstuk, saus naar keuze

€ 16,50

Hooglanden biefstuk
Krokant gebakken en lekker gekruide biefstuk, saus naar keuze

€ 12,50

Optie schnitzel
Flinke schnitzel van 250 gram, saus naar keuze

Huisbereide spareribs

2 stuks € 12,50 3 stuks

€ 16,50 4 stuks € 20,-

Geserveerd met knoflooksaus en chilisaus

Optie kipsaté

€ 12,50

Vijf spiesjes kipsaté, satésaus geserveerd met kroepoek en atjar

Gebakken zalmfilet met witte wijn saus

€ 13,50

Hoofdgerechten geserveerd met warme groenten,
frites kunt u apart bestellen 1 personen € 2.00 2 personen € 3,50 incl. mayonaise
U kunt kiezen uit de één van de volgende sauzen:
Portjus, champignonsaus, witte pepersaus, Stroganoffsaus
Irish whisky saus, kruidenboter, knoflooksaus, satésaus.
Bijgerechten:
Slabakje voor 2 personen
Gebakken aardappelen 1 persoon of 2 personen
Gebakken champignons
Bak frites
1 persoon of 2 personen
Bakje warme groenten

€ 1,75
€ 2,00

€ 3,50
€ 3,00

€ 2,00

€ 3,50
€ 2,00

Kinderkaart
Voorgerechten
Kokkies soep €. 4,50
Tomatensoep met een koksmuts

Bob de bouwer €. 5,00
Kroket of frikadel of kip-nuggets met frites en appelmoes

Peppa € 7,50
Sparerib met warme groenten en appelmoes
Minischnitzel € 7,50
Met warme groenten en saus naar keuze

Desserts
Bavarois-taartje met slagroom en fruit

€. 4,50*

Huisbereid ijs

€. 4,50*

Hemelse modder
Chocolade mousse, witte chocolade, Amarenen-ijs ..

Vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom

€. 4.75

* 3 x Bezorgen per bestelling
* 2 x Bezorgen per bestelling

€ 12,50
€ 8,50

U kunt rustig van uw voorgerecht genieten en komen wij uw hoofdgerecht en/of nagerecht op de
afgesproken tijd brengen zodat de gerechten heerlijk vers blijven

Onder de € 15,- -----→ 5 euro bezorgkosten

