VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

CARPACCIO ‘BURGERZAKEN’
13.50
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaten en pijnboompitten.

ASPERGE BEENHAM
Asperges met beenham, peterselie, krieltjes,
zachtgekookt ei en Hollandaisesaus.

22.50

GAMBA CURRY
12.50
Romige Indiase curry met gamba’s, bosui en cashewnoten.
Geserveerd met knoflook-naanbrood en een yoghurtdip.

ASPERGE ZALM
Op de huid gebakken zalm met asperges,
peterselie, krieltjes, zachtgekookt ei en
Hollandaisesaus.

24.50

ENTRECÔTE
Gegrilde entrecôte, Provençaalse saus, bimi,
wortel en roseval.

24.50

KABELJAUW
Op de huid gebakken kabeljauw, citroenrisotto,
waterkers, wortel en beurre blanc.

22.50

VEGAN BURGER*
‘Beyond’ burger met een sesambroodje,
milde guacamole, Jalapeño en little gem.

17.50

ASPERGE RISOTTO*
Frisse risotto met Parmezaanse kaas,
doperwten, witte asperges, rucola
en pijnboompitten.

19.50

BURGERZAKEN BURGER
Angus rundvleesburger met een briochebroodje,
spek, little gem, tomatensalsa en oude kaas.

17.50

ASPERGESOEP*
Aspergecrèmesoep, peterselie en ei.
Geserveerd met toast en roomboter.

7.50

STEAK TARTAAR
Krokant bladerdeeg, rundertartaar, truffelmayonaise,
kappertjes, ei, augurk en uitjes.

14.50

ZALM
14.50
Gerookte zalm, asperges, avocado, bieslook en waterkers.

ANTIPASTI PLANK

1 persoon
12.50
2 personen
17.50
Antipasti plank met spianata romana, serranoham,
Coppa di Parma, Taleggio kaas, focaccia, olijven, verse pesto,
zongedroogde tomaten en gezouten amandelen.
BREEKBROOD
6.50
Versgebakken breekbrood met verse kruidenboter, roomboter,
olijfolie, aïoli en grof zeezout.
PORTIE ASPERGES
Witte asperges met Hollandaisesaus.

8.50

PORTIE FRITES MET MAYONAISE

3.50

KIPSATÉ
17.50
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas
en gefrituurde uitjes.
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites.

SALADES
SALADE ASPERGE*
Salade met asperges, roseval, zachtgekookt ei, peterselie, cornichons en groene-kruidendressing.

13.50

SALADE WARMGEROOKTE ZALM
Salade met warmgerookte zalm, zachtgekookt ei, aardappel, kappertjes, rode ui en tomaten.

14.50

SALADE KIP*
Salade met krokante kip, baby leaf, cherrytomaten, bosui, mango chutney, cashewnoten, croutons
en Parmezaanse kaas. Ook vegetarisch te bestellen.

13.50

Onze desserts verdienen een eigen kaart, ook voor de kleine trek. Vraag gerust naar de dessertkaart.
Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om eventuele allergieën bij uw
bestelling kenbaar te maken. * Deze gerechten passen in een vegetarisch dieet.

