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Voorgerechten:
Alle voorgerechten worden geserveerd met oerbrood en kruidenboter
Vers brood met smeersels
met verse tapenades en kruidenboter
Tomatensoep
van geroosterde pomodori tomaat met rozemarijn en tijm
Runderbouillon
met soepballetjes en verse soepgroente
Carpaccio van het rund
met zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, balsamico siroop, pijnboompitjes
met een keuze uit pesto of truffelmayonaise
Garnalen cocktail
met Hollandse garnalen en een huisgemaakte cocktailsaus
Scampi’s Pernod
7 scampi’s met gewokte groenten afgeblust met Pernod

€ 4,95
€ 5,25
€ 5,25
€ 9,50

€ 9,50
€ 10,95

Vleesgerechten:
Alle gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en bijpassende groenten
Saté van varkenshaas
met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes, cassavekroepoek, cashewnootjes en
zoetzure komkommer
Spareribs
met een heerlijke eigengemaakte BBQ saus
Tournedos
malse ossenhaas met een huisgemaakte saus naar keuze*
Gebardeerde varkenshaas
met spek omwikkelde varkenshaas met een saus naar keuze*
Schnitzel
met een huisgemaakte saus naar keuze*
Zoorvleis Gooije Raod
*keuze uit: Gouverneur Triple, rode wijn-, bospaddenstoelen-, of Stroganoffsaus

€ 16,50

€ 17,50
€ 24,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 17,95

Visgerechten:
Alle gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en bijpassende groenten
Zalmfilet du chef
op de huid gebakken zalmfilet met een huisgemaakte saus naar keuze*
Kabeljauw Parma
op de huid gebakken kabeljauw, gepaneerd in Parmezaanse kaas met wilde spinazie
en een huisgemaakte saus naar keuze*
Scampi picanto
geserveerd met risotto van orzo, een pikante tomatensaus en in de oven gegaarde
trostomaatjes
*keuze uit: Venloosch witbier- of een kappertjessaus

€ 18,50
€ 19,95

€ 17,50
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Vegetarische gerechten:
Alle gerechten worden geserveerd met bijpassende aardappelgarnituur
Verse pasta met een Italiaanse tint
met groenten in een Italiaanse tomatensaus, geserveerd met geraspte Parmezaanse
kaas
Gevulde paprika
geserveerd met verse groenten en een huisgemaakte pestosaus

€ 14,95

€ 14,95

Bijgerechten:
Huisgemaakte aardappelkroketjes (6 stuks)
Zoete aardappel friet
Verse salade met garnituur en dille dressing

€ 2,95
€ 3,95
€ 1,95

Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met oerbrood en kruidenboter
Gerookte vissalade
met gerookte zalm, paling en dilledressing
Salade carpaccio
van het rund met pesto of truffelmayonaise

€ 16,50
€ 14,95

Voor de kleine eter
Kindersoepje
half kopje soep, keuze uit beschikbare soepen
Kindertosti
2 sneetjes casinobrood met ham/kaas en ketchup
Frietjes met…..
frikandel, 4 bitterballen of 5 kipnuggets
Kinderschnitzel (100gr)
met frietjes, appelmoes en mayonaise
Kinderpannenkoek

€ 3,25
€ 4,50
€ 5,95
€ 9,95
€ 5,95

