SMALL DISHES
Kleine gerechtjes, geschikt voor zowel borrel als diner. Deze worden na
bereiding direct uitgeserveerd.

KOUD
Demi baguette 3,50
Half stokbrood, geserveerd met knoflooksaus en gezouten boter
Ambachtelijk brood 6,75
3 soorten ambachtelijk brood, geserveerd met olijventapenade,
knoflooksaus en tonijntapenade

Carpaccio bruschetta’s 6,50
4 stuks met rucola, truffelmayo, geroosterde pijnboompitjes en
Parmezaan

Twentsche ham 10,50
Gedroogd, met mozzarella, zontomaat, geroosterde pijnboompitjes en
basilicumcrème

Tataki van tonijn 14,00
Geschroeide tonijn met sesam, sojasaus, zeewiersalade en sojaboontjes

Peppadews en knoflookolijven 5,50
Gemarineerde olijven en peppadews gevuld met bieslook en roomkaas

WARM
Oosterse biefstukpuntjes 7,50
Roergebakken met sojasaus en sesam, geserveerd met een frisse
oosterse saus

Italiaanse kipstoof 8,50
Met tomaat en kalamata olijf, geserveerd met brood

Pulled Pork 8,50
2 petit broodjes pulled pork met barbecuesaus en koolsalade

Saltimbocca 12,50
2 kalfsschnitzeltjes met ham en salie

Kipdij Teriyaki 7,50
Gemarineerd in knoflook en teriyaki, geserveerd met een oosterse
yoghurtdip

Lamszadel 15,50
2 koteletten met munt en citroenboter

Warmgerookte zalm 13,00
Met bieslook, bosui en citroenboter

Gebakken gamba’s 10,50
6 gamba’s, geserveerd in een schaaltje met warme knoflooksaus en
brood om te dippen

Dordogne 7,50
6 champignons Dordogne met knoflooksaus

Nacho’s 9,00
Nacho’s met pulled pork, tomaat, sjalot, guacamole, crème fraîche en
gesmolten kaas
Ook vegetarisch te bestellen voor 6,50

Chorizokroketjes 5,50
4 huisgemaakte chorizokroketjes met knoflooksaus

Steakhouse frites 3,00 p.p.
Met mayonaise

Rundvleesbitterballen 4,80
6 ambachtelijke rundvleesbitterballen met mosterd

Kaasstengels 5,50
6 krokante stengels met kaas, geserveerd met sweet chilisaus

Small dishes zijn de gehele week los te bestellen.
Weekarrangement:
Dinsdag t/m donderdag
Per 2 personen: 5 gerechtjes naar keuze, incl.
frites en salade € 24,50 p.p.

À LA CARTE
VOORGERECHTEN
Demi baguette
Half stokbrood, geserveerd met knoflooksaus en gezouten
boter

Ambachtelijk brood
3 soorten ambachtelijk brood, geserveerd met
olijventapenade, knoflooksaus en tonijntapenade

Twentsche ham
Gedroogd, met mozzarella, zontomaat, geroosterde
pijnboompitjes en basilicumcrème

Carpaccio
Dungesneden rundercarpaccio met zontomaatjes,
Parmezaan, rucola, geroosterde pijnboompitjes en
truffelmayonaise

Tataki van tonijn
Geschroeide tonijn met sesam, sojasaus, zeewiersalade
en sojaboontjes

3,50

6,75

10,50

10,50

14,00

Gamba’s
Gebakken gamba’s geserveerd in een schaaltje met warme
knoflooksaus en brood om te dippen

Champignons Dordogne V
Champignons in bierbeslag met knoflooksaus

10,50

7,50

HOOFDGERECHTEN
Bavette
Rosé gegaarde runderbavette van de grill met gebakken
paddenstoelen en truffeljus

Mixed grill
Runderbavette, zoet pikante sparerib en oosters
gemarineerde kipdij

Tonijn
Tonijn van de lava grill met een frisse salsa van tomaat,
kappertjes, ui en peterselie
Saltimbocca
Kalfsvlees met ham, salie en witte wijnsaus, geserveerd met
tagliatelle

19,50

21,50

24,50

24,00

Tagliatelle met gebakken gamba’s

18,50

In warme knoflookroomsaus met artisjokharten, rucola
en Parmezaanse kaas

Ravioli V
Paddenstoelen-ravioli met truffelboter, zontomaat,
geroosterde zonnebloempitjes en Parmezaan

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelgarnituur en gemengde salade, uitgezonderd
pastagerechten.

17,00

PROEF ITALIË
(op reservering of vraag naar de beschikbaarheid)

2 gangen 29,50 p.p.
+/- 9 gerechtjes
3 gangen 35,50 p.p.
+/- 12 gerechtjes, naar keuze met tussen- óf nagerecht
4 gangen 41,50 p.p.
+/- 15 gerechtjes

Geniet van een avondje tafelen met ons proeverij-menu,
waarbij wij iedere 2 maanden een mooie selectie maken van
kleine gerechtjes uit een stad, regio, land of werelddeel welke
we midden op tafel uitserveren.

KINDERMENU
Frites met beefburger van de grill
Frites met snack en saus naar keuze
Kinderijsje

7,50
4,00
2,50

DESSERTS
Lava cake

6,50

Warm chocolade-cakeje met lopende vulling,
geserveerd met een bolletje boerderij roomijs en
gezouten karamel

Limoncello tiramisu

7,50

Romig en fris, laat u verrassen

Cheesecake trifle

6,50

Met gegrilde ananas en kokos

Ambachtelijk ijs

7,00

Verschillende soorten ijs met seizoensfruit

Dessert proeverij

8,50

Verschillende kleine desserts om van te snoepen
zonder te hoeven kiezen

Koffie Compleet
Koffie naar keuze met friandises

7,50

