
      
 

   

      

 

 

OM MEE TE BEGINNEN:     

       

Broodplank      €   7,75  
Diverse broodsoorten met kruidenboter, tomaten tapenade en 
pesto    

          

VOORGERECHTEN:        

          

Rundercarpaccio         € 13,75  

Geserveerd met diverse slasoorten, zongedroogde tomaat, oude kaas en pittenmix,  
afgemaakt met een balsamico dressing.      

          

Huisgerookte eendenborst        € 12,50  

Vergezeld van Lasagne salade en een mango chutney     

          

Vitello Tonnato         € 11,75  

Dun gesneden kalfsmuis met kappertjes en een frisse tonijnmayonaise   

          

Garnalen uit de oven        € 13,50  

Garnalen gegaard in een licht pittige knoflook - kruiden olie, geserveerd met brood  

          

Garnalen - zalm cocktail        € 12,50  

Cocktail van roze garnalen en gerookte zalm met komkommer, avocado, tomaat,  
en cocktailsaus         

          

Gegrilde Halloumi salade (V)        € 11,50  

Gegrilde Cypriotische kaas in combinatie met komkommer, tomaat, rode ui,   

watermeloen en granaatappelpitjes       

          

Kaasterrine (V)         € 12,50  

Romige terrine van diverse kaassoorten geserveerd met sla en walnoten   

          

Soepen:         

          

Almense mosterdsoep (V)        €   7,00  

De Almense klassieker met een vleugje gorgonzola     

          

Hoofdige Boer groentesoep        €   7,00  

Met verse groenten en soepballen       

          

Soep van de dag         €   7,00  

De bediening vertelt u graag wat de koks voor u bereid hebben!    
 

 



      

 

    

         

Hoofdgerechten:       

         

         

Zalmfilet met een frisse citroen - dille saus    €  23,75   

         

"Vangst van de dag"      Dagprijs   
Wij vertellen u graag welke vis de chef vandaag voor u kan bereiden !!   

         

Gevulde maïskip       €  19,50   
Met maïs gevoerde kip, gevuld met pesto en camembert    

         

Varkenshaas       €  20,75   
Een klassieker met gebakken champignons en een kruidenjus   

         

Runderbavette       €  21,50   
Een heerlijk mals stuk vlees van het rund geserveerd met Chimichurri   

         

Black Angus steak       €  25,75   
Boterzachte biefstuk van het befaamde Angus rund, met een kruidenjus   

         

Duo van lam       €  25,00   
Duo van lamsrump en lamsrack met een rode wijn thijm jus   

         

Rijst wokschotel        

Diverse gewokte groenten met rijst en ei (V)    €  16,50   

         

Rijst wokschotel met kip      €  18,50   

         

Rijst wokschotel met gamba's      €  19,50   

         

Groentewrap  met diverse groenten, walnoten gegratineerd met camembert  €  18,75   

         

De hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur   
 

 

 

 

 

 

 



         

      

 

    

Nagerechten:        

         

         

         

         

Dame Bleue        €   8,50  

Onze Almense variant op de klassieke "Dame Blanche"    

Vanilleroomijs met een warme kersensaus en slagroom    

         

         

Mango bavarois        €   7,75  

Huisgemaakte bavarois van verse mango, met een bolletje ijs en slagroom  

         

         

Crème Brûlée        €   8,50  

Custard met gekaramelliseerde suiker vergezeld van vanilleijs en slagroom  

         

         

Huisgemaakte cheesecake       €   7,75  

Cheesecake met yoghurt - bosvruchtenijs en slagroom    

         

         

Triffle         €   8,25  

Trilogie van mascarpone mousse, koekjes en rood fruit    

         

         

Kaasplank        € 13,50  

3 soorten kaas gekozen door onze keukenchef, met kletzenbrood en mango chutney  

         

         

"Tip van het huis":       

Laat uw kaasplank vergezellen door een mini portproeverij   €   7,50  

3 soorten port van het huis "Quinta De La Rosa     

De perfecte combinatie met onze kazen!     
 


