OM MEE TE BEGINNEN
Broodplank
Ciabatta en Focaccia, met kruidenboter, tapenade van tomaat en kruidenkaas

€ 7,75

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio
Met diverse slasoorten, zongedroogde tomaat, oude kaas en pittenmix,
afgemaakt met een balsamico dressing

€ 13,75

Gerookte Eendenborst
In eigen oven gerookte eendenborst vergezeld van Lasagne salade
en een mango chutney

€12,50

Zalm en garnalen duo
Combinatie van roze garnalen en gerookte zalm in knapperig bladerdeeg
met een frisse mosterd – dille mayonaise

€ 13,50

Gegrillde Halloumi Salade (V)
Gegrillde Cypriotische kaas met en samengestelde salade waarin onder andere
komkommer, rode ui, watermeloen en granaatappelpitjesksaus

€ 11,50

SOEPEN
Almense mosterdsoep (V) Een klassieker met een vleugje gorgonzola

€ 7,00

Soep van het moment De bediening verklapt het u graag!

€ 7,00

De Hoofdige Boer(en) groentesoep met verse groenten en soepballetjes

€ 7,00

HOOFDGERECHTEN

“Visvangst van het moment”
Wij vertellen u graag wat de chef vandaag voor u kan bereiden!

Dagprijs

Gevulde maïskip
Met maïs gevoerde kipfilet gevuld met pesto en camembert

€ 19,50

Varkenshaas
Opgediend met gebakken champignons en een kruidenjus

€ 20,75

Mixed grill
combinatie van rund en varken met ananas en courgette

€ 24,00

Black Angus Steak
Malse biefstuk van het Angus rund geserveerd met kruidenjus

€ 25,75

Vegetarische Quiche (V)
Quiche met veel verse groenten en een tomatensalsa heerlijk zomers!

€ 18,75

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend aardappel- en groente garnituur

NAGERECHTEN

Dame Bleue
Onze variant op de klassieke Dame Blanche, maar dan lekkerder!
Vanilleroomijs met een warme kersensaus en slagroom

€ 8,50

Mango Bavarois
Gemaakt van verse mango en geserveerd met vanille ijs en slagroom

€ 7,75

Crème Brûlée
Custard met gekaramelliseerde suiker, met vanille ijs en slagroom

€ 8,50

Sinaasappel kwarktaart
Met een bolletje zomerkoninkjes ijs

€ 7,75

Kaasplank
3 soorten kaas door de chef gekozen, met Kletzenbrood en een mango chutney

€13,50

TIP:
Laat uw kaasplankje vergezellen door een mini portproeverij
(3 soorten) van het huis “Quinta De La Rosa”
Een perfecte combinatie met onze kazen

€ 7,50

KINDERGERECHTEN

Soepje naar keuze

€ 4,75

Kinderplate met kroket (*)

€ 7,95

Kinderplate met kipschnitzel (*)

€ 8,50

Kinder snackspiesje (*)

€ 7,95

(*) Deze gerechten worden geserveerd met frietjes, sla, appelmoes en mayonaise

Kinderijsje
2 bolletjes vanille ijs met fruit en slagroom

€ 4,25

