Menu
Starter:
Soep:
Voorgerecht:
Bijgerecht:

€ 4.75
€ 4.75
€8.50
€3.00

Hoofdgerecht Vis/Vlees: € 15.50
Hoofdgerecht Vegetarisch:
€ 12.50
Nagerecht:
€ 4.75

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch bereid worden
Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons we weten dan proberen we daar rekening mee te houden.

Starters

Soepen

Mandje brood

Tomatensoep

met kruidenboter, Tzatziki en pesto

Bakje olijven

met prei, basilicumroom en soepballetjes

Runderboullion

met zongedroogde tomaten

met tuinkruiden

Schaaltje nacho’s

Vissoep

met gehaktsaus, crème fraîche,
crème van avocado en gesmolten kaas

met diverse soorten vis

Wisselsoep

Voorgerechten
Carpaccio
Italiaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise, rucola en amandelschaafsel

Ballotine van maiskip en chorizo
met artisjokbodem, saffraanmayonaise en groene mosterd

Flammkuchen
crème fraîche – pulled pork – bosui – rode ui – BBQ-saus – rucola
crème fraîche – tonijn – tomaat – rode ui – chilisaus – kappertjes – rucola – kaas
crème fraîche – brie – pesto – rucola

Salade van gerookte makreel
met knolselderij, bleekselderij, appel en citroenmayonaise

Herfst bowl
met diverse soorten vis en groenten, met een crème van avocado

Artisjokbodem met geitenkaas en honing
uit de oven met krokante rozemarijn

Falafel
met rode koolsalade, Tzatziki en krokante wrap

Twijfelaartje
carpaccio, makreelsalade en kopje soep naar keuze

Hoofdgerechten Vis
Fish and chips
gefrituurde kabeljauw met remouladesaus

Curry
met mosselen en rijst

Tongfilet
met een saus van spinazie en amandelschaafsel

Warm gerookte roodbaarsfilet
met tomatenolie en zwarte olijven

Doradefilet
met gebakken venkel, krokante kappertjes en sinaasappel-dillesaus

Hoofdgerechten Vlees
Supersaté
van twee spiesen kipsaté met satésaus

Kogelbiefstuk
met saus naar keuze: pepersaus, champignonsaus, Stroganoffsaus of rode wijnsaus

Varkenshaas
Met saus naar keuze: pepersaus, champignonroomsaus, Stroganoffsaus of rode wijnsaus

Schnitzel
Met saus naar keuze: pepersaus, champignonroomsaus of Stroganoffsaus

Spareribs
Met keuze uit pittig, honing of ketjap, met 2 koude sausjes

Mixed vlees
biefstuk, varkenshaas, kipspiesje en sparerib met 2 koude sausjes

Curry
met pulled pork en rijst

Grieks gemarineerde kippendijen
met Tzatziki en rode koolsalade

Mexicaans gemarineerde rundersteak
met wrap, sla, tomaten-uiensalsa en crème van avocado

Varkenshaasmedallion
met appel, Calvadossaus en walnoten

Hoofdgerechten Vegetarisch
Curry
met diverse soorten groenten en rijst

Gebakken venkel
in een sinaasappel-dillesaus met amandelschaafsel

Zwarte pasta
met pesto, zongedroogde tomaat, olijven en Italiaanse kaas

Artisjokbodem met geitenkaas en honing
uit de oven, met krokante rozemarijn

Falafel
met rode koolsalade, Tzatziki en krokante wrap

Gefrituurde brie
met Calvadossaus, appel en walnoten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, verse groenten en salade.

Bijgerechten
Zwarte pasta
met pesto, zongedroogde tomaat, olijven en Italiaanse kaas

Patatas Bravas
met pittige tomatensaus

Salade Waldorf
met knolselderij, bleekselderij, appel en walnoten

Nagerechten
Speciaal
toffee-ijs, nougatineparfait, karamelsaus en slagroom

S’mores
chocolade en marshmallows uit de oven met vers gebakken koekjes

Spekkoek
met kokos-ijs, mangosaus, bruine kandij en slagroom

Dame Blanche
een klassieker: vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Tiramisoesjes
soesjes gevuld met Mascarpone-crème overgoten met koffie-Amarettosiroop

Sorbet
vanille-ijs, sorbetijs, vers fruit, vruchtensaus, limonade, slagroom en een kauwgombal

Kleine kaart
Hamburger “Deugniet” compleet*

€ 11,75

runderhamburger met gebakken champignons, uien en
een pikant sausje, geserveerd met frites en mayonaise

BBQ Hamburger compleet*

€ 11,75

runderhamburger met spek, kaas, tomaat, augurk, ui
en bbq-saus, geserveerd met frites en mayonaise

Kip “Deugniet” compleet*

€ 10,75

gemarineerde kip, champignons, uien in een pikante saus,
geserveerd met frites en mayonaise

Wokpuntjes

€ 8,50

Gebakken biefstukreepjes met gebakken champignons en uien in
een whiskyjus

Pasta Bolognese

€ 10,75

saus op basis van tomaten, gehakt en groenten, Italiaanse kaas en salade

Pasta Carbonara

€ 10,75

met roomsaus en spekjes

Maaltijdsalade Carpaccio

€ 12,50

met Italiaanse kaas, zonnebloempitten, spekjes, pestomayonaise en rucola

Maaltijdsalade Il Tonno

€ 12,50

gemengde salade met huisgemaakte tonijnsalade, olijven en zongedroogde tomaatjes

Ondeugende champignons
al jaren populair….. gebakken champignons met uien in een pikant sausje
met crouton
*bij kip “Deugniet” keuze uit broodje wit/bruin, Italiaanse bol (+€0,50) of meergranen bol (+€0,50)
*bij hamburger “Deugniet” en hamburger BBQ keuze uit Italiaanse bol of meergranen bol

€6,50

