4 GANGEN BITES € 25,50
Avocado

€ 6,75

Drie krokante balletjes van avocado
met een chutney van tomaat en
gember
€ 6,75

Hollands weiderund

€ 6,75

Broccoli soepje

€ 6,75

Terrine van scholfilet en Schotse zalm
met roomkaastruffeltjes van bieslook
Zijlende van Hollands weiderund
met knolselderij en Jamaicapeper
Geserveerd met een saucijs van
couscous en feta

Makreel

€ 8,25

Kalfssukade

€ 8,25

Tartaar en filet van makreel met
sinaasappel en chiochiabiet
Geserveerd in een flensje van
rode wijn met knolselderij en
gegrilde appel

Coquilles

€ 9,25

Vitello tonato

€ 9,25

Copa di Parma

€ 9,25

Geserveerd met bospeen, pistache
en kardemom
Canneloni van kalfsrump gevuld
met tartaar van tonijn met
bieslook en kappertjes

HOOFDGEREC

HT

Parelhoen

Gevuld met a
€ 21,50
mandel en ge
serveerd
met wilde rijs
t en een saus
van
mandarijn

Tongschar

Gegrilde filet
van tongscha
r met
verse bladspin
azie en mous
seline
van linzen
€ 8,25

Gebakken zeebaars met gestoofde
prei en een crème van andijvie
Bread & butter van verschillende
paddenstoelen met kakifruit

€ 9,25

Met groene pepercrème,
ingelegde cherrytomaat en
oesterzwammen

4 GANGEN BITES € 31,50

Paddenstoelen

Ossenhaas à la minute

Met een dressing van
Parmezaanse kaas, noten en pesto

Schol & zalm

Zeebaars

4 GANGEN BITES € 35,50

€ 8,25

Tarte tartin

Gemaakt van
bataat aardap
pel
en sjalotjes, g
eserveerd me
t
een
crème van pa
stinaak en lim
oen

€ 24,50

€ 16,50

Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook
allergeenvrij bereiden!

PARADE VAN DE CHEF
5 GANGEN

€ 37,50

Gevarieerd en verrassend menu.
Proef verschillende gerechtjes:
van hartig tot zoet.
Deel de gerechtjes met je tafelgenoten,
behalve de lekkerste!

VISDAG!
• 	4 bites gemaakt met dagverse vis
• 	2 glazen wijn
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

DESSERT
Zoet

€ 7,00

BEEF & BIER!

4 KAASCREATIES
• 	Pierre Robèrt
• 	Klaverkaas
• 	Comté
• 	Blue Stilton

€ 11,50

€ 3,25

€ 32,50

• 	4 ‘beef’ bites voor echte vleesgenieters!
• 	2 glazen speciaalbier
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

HOT BITES

LEIDSCH BROODJE
Door Molen de Put gemalen melange
met brooddip

€ 27,50

€ 24,50

• 	4 van de lekkerste, beste bites van de week
• 	2 glazen wijn
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

Heeft u een allergie? Meld het ons. Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook allergeenvrij bereiden!

