VOORGERECHTEN

KOUD

10 95

VOOR DE VLEESLIEFHEBBER

7 95

Ierse Ossenhaasbiefstuk +/- 200 gram - gegrild -

Met een keuze uit: eigen jus met groene peper en cognac
óf huisgemaakte kruidenboter
Wijnsuggestie: Chakana Mendoza Malbec - Argentinië á 4 95
per glas

Rundercarpaccio (XL MEERPRIJS 3,25)
Met truffelmayonaise, fijne sla, oude kaas en
pijnboompitjes
Wijnsuggestie: Negroamaro del Salento - Italië á 3 95 per glas

Huisgerookte zalm

Grill “special”

21 95

NAGERECHTEN

6 95

Met bijpassende saus en garnituur

Met wortelhummus, dadels, limoenmayonaise, kruidenolie
en fijne sla
Wijnsuggestie: Panul Chardonnay - Chili á 4 95 per glas

Bosvruchten Clafoutis

Salade Caprese (Ook vegatarisch te bestellen)

Met karamel, vanille roomijs en slagroom

Buffelmozzarella en tomaat met pesto, aceto balsamico,
pijnboompitten, fijne sla en Coppa di Parma
Wijnsuggestie: Panul Chardonnay - Chili á 4 95 per glas

Vanille roomijs
Met advocaat, chocoladesaus, kletskop en slagroom

WARM

Pomodori tomatensoep

Voor de kaasliefhebber: Kaasplankje

6 95

Met 3 boerderijkaassoorten, brood en chutney
Wijnsuggestie: Delaforce Fine ruby rode port - Portugal á 4 00
per glas

Met crème fraîche, pijnboompitjes en basilicum pesto

Soep van het seizoen

7 95

Broodplankje met smeersels

4 50

HOOFDGERECHTEN

MEERPRIJS

21

Wisselend zomerdessert
Vraag onze bediening

Koffie “Ekkelenkamp”

95

5 75

Koffie of thee naar keuze en diverse kleine zoetigheden

Vis “special”
Met bijpassende saus en garnituur
Wijnsuggestie: Castelo de Medina Verdejo - Spanje á 4 95 per glas

3-GANGEN KEUZEMENU

Maishoen
Met jus van rode port
Wijnsuggestie: Monthe Velho - Portugal á 4 95 per glas

Schnitzel “Ekkelenkamp”

Keuze uit een voor-, hoofd-, en nagerecht van onze dinerkaart

20 95

Tipje
huisgemaakte
truffelmayonaise
bij uw frietjes?

Met paprika, spek, ui, champignons en champignonroomsaus

Balinese Curry

32 50

18 95

Met aubergine, kastanje champignons, ingelegde bloemkool,
cashewnoten en witte rijst
Vegetarische gerechten

Bij alle hoofdgerechten serveren wij een frisse salade en frites met
fritessaus, deze kunt u kosteloos bijbestellen.

Tipje
sambal?

0 50

0 90

Niet alle ingrediënten staan vermeld op de
kaart. Heeft u allergieën of houdt u zich aan een
bepaald dieet, meld u dit dan alstublieft bij onze
bediening.
Om niemand lang te laten wachten, wordt de
rekening in 1 keer afgerekend.

VANAF 17:00 UUR

DINERKAART

