HAPJES
Poivrons et petit plats
(tot 22.00 uur)

Parmaham

6

Dungesneden met truffelolie en gepofte cherrytomaat

Huisgerookte zalm

6.5

met hangop, gepekelde komkommerlinten en een krokantje van brood

Charcuterie

10

met venkelsalami, Spinata Romana, Parmaham, Coppa di Parma, speltbol, olijfolie en tapenade van olijven/
zongedroogde tomaat

Rilette van makreel

7.5

met brood en boter

Trio van vis
rillette van makreel, gerookte zalm, ceviche van zeebaars

9,5

Ceviche van zeebaars

9

gegaard in citroensap met rode ui, rode peper, peper en zout afgemaakt met stukjes
mango en een takje groen

Boeuf bourguignon

9

heerlijke stoof op de Franse manier af gemaakt met een bladerdeeg deksel

Friszure salade in filodeeg

7.5

in een bakje van filodeeg, gevuld met haricots, roseval aardappel, radijs, Franse
dressing van honingmosterd

Escargots

7

gebakken met ui, prei en verse kruiden

Broodplankje

4

met fleur du sel en olijfolie of boter

Kunt u geen keuze maken uit bovenstaande gerechten? Vraag dan naar onze
etagere. U krijgt dan een assortiment van de lekkerste hapjes. Vanaf 2 personen.

15 p.p.

Oesters
(tot 00.00 uur)

Oosterschelde Creuse III

per stuk
half dozijn

Zeeuwse Platte oester 4/0

per stuk
half dozijn

Gillardeau no 4

per stuk
half dozijn

Proeverij van Oesters (3 stuks)

2,50
12,50
3,00
15,00
3,50
17,50
8,50

Paté
(tot 00.00 uur)

Pikante makreelpaté met brood en olie
Pikante tonijnpaté met stokbrood en olie
Pikante sardinepaté met stokbrood en olie
Paté de canard verfijnde en zachte paté van eend

7
7
7
12

Snacks
(tot 00.00 uur)

Bitterballen met mosterd
Kaastengels met chilimayonaise
Franse frites met mayonaise
Garnalenkroketjes
met aioli
Bittergarnituur met diverse sauzen
Grote bittergarnituur met diverse sauzen

8 stuks
8 stuks
8 stuks
12 stuks
24 stuks

Borrelplank met 3 kazen naar keuze, parmaham, spinata romana, zoete venkel-

7
6,5
4
7
9.5
18
10

salami, tapenade en brood

Kaasplank vraag aan het personeel naar de variëteiten en prijzen

Plates
(tot 21.00 uur)

Kipsaté met kroepoek, atjar, satésaus en seroendeng
Op de huid gebakken zalm met sperziebonen en tomaten
Salade geitenkaas uit de oven, met bieten, pinda’s en portstroop
Hamburger van biologisch rundvlees, met huisgemaakte burgersaus

8.5
9.5
9.5
11.5

Alle plates worden geserveerd met salade en verse frites met mayonaise of brood met olijfolie en aioli naar keuze.

Zoetigheid
(tot 21.00 uur)

Creme brulée met tonkabonen
Huisgemaakte cheesecake
Appeltaart van Versbakkerij Leusden
Huisgemaakte brownie

5.5
4.50
3.50
3.50

