Diner - v.a. 17.00 uur
VOOR

Brood met huisgemaakte smeersels

5.00

Soep van Hollandse tomaten met basilicum (vega)

6.00

Bamboemandje gevuld met dumplings met sesam-soja-chilidip (vega)

7.50

Salade met kikkererwten, tahin, gegrilde groenten, koriander en labne (vega)

9.50

Caponata met buffelmozzarella en basilicum (vega)

9.50

Oosterse salade met crispy garnalen, uitjes en srirachamayo

10.50
9.50

Gamba’s piri-piri uit de oven
Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, boerenkaas van Koopman, pijnboompitten
en rucola

10.50

Serranoham en chorizo met olijven en aioli

10.50

HOOFD
Gegrilde knolselderij-steak met geitenkaas en pecannoten (vega)

10.50

Gnocchi, pesto, groenten en mozzarella (vega)

10.50

Pizza van Libanees brood met tomatensaus, mozzarella, gegrilde groenten en rucola (vega)

10.50

Zalm, saus van rode curry

16.50

Verse vis van de afslag bij Den Oever, zie ons krijtbord

18.50

Wagyuburger van het Koeienhuis op een Turkse bol met soja en wasabi

14.50

Huisgemarineerde saté van kippendijen met pindasaus, kroepoek en krokante uitjes

14.50

Spare-ribs met jus van eigen marinade

15.00

Biefstuk 200 gr met pepersaus

16.50

Tournedos met paddenstoelen

18.50

Rib eye met aioli

18.50

BIJ
Gemengde groene salade met huisgemaakte vinaigrette en croutons

3.00

Geroosterde seizoensgroenten

4.00

Pul huisgemaakte friet met mayonaise

3.50

Patatas bravas met sriracha en aïoli

4.00

NA

- v.a. 12 uur
huisgemaakt en met ambachtelijk ijs van Ci Vediamo
Meringue met gezouten karamel en vanilleroomijs

6.00

Cheesecake met frambozen sorbetijs

6.00

3 bollen ijs met slagroom

6.00

Tiramisu

7.50

Truffel met pistache ijs

6.00

3 stukjes kaas met crostini’s

9.50

Huiswijnen
Wit

Glas Fles

Rosé

Glas Fles

Calusari - Pinot Grigio - Roemenië
Bloemig - exotisch fruit - hip

3.75 18.50

Calusari Blush - Pinot Grigio - Roemenië
Licht zalm roze - erg fruitig!

3.75 18.50

Kiwi Cuvee - Sauvignon Blanc - Frankrijk
Fris - citrus - grapefruit

4.00 19.50

Rood

Calusari - Chardonnay - Roemenië
Rond - zacht - perzik - vriendelijk

4.00 19.50

Solar de Serrade - Alvarinho ReservaMoncâo-Portugal

5.95 29.50

Prosecco MBM, frizzante - Italië - Veneto
Licht mousserend - droog - fruitig

Calusari - Pinot Noir - Roemenië
Licht - rood fruit - houtrijping

3.75 18.50

Radio Boca - Tempranillo - Spanje
Bramen - volle smaak - temperament

4.00 19.50

Cum Laude - Merlot - Frankrijk
Vol - rond - kersenfruit - allemansvriend

4.00 19.50

Amnesia - Aragonez - Syrah - Cabernet
Sauvignon-Portugal - Alentejo
Intens - wilde bessen - zwarte thee zachte tanines

5.95 29.50

picolo

6,00

Zie ons krijtbord voor de gerechten buiten de kaart om.
Wij werken zo veel mogelijk met producten uit eigen tuin en van regionale
leveranciers.

