DESSERTS
Eton Mess
€ 6,75
vanille crème, slagroom, seizoen fruit en
merengue
Paul’s tiramisu
mascarpone crème met lange vingers
geserveerd met pistache likeur

€ 6,75

Koffie, espresso

€ 2,25

Dolce Cilento diverse smaken
crema di nocciola, meloncello,
limoncello, crema di pistacchio

€ 3,25

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN
Rono schnitzel
met gebakken uien, spek, paprika en
champignons

€ 16,50

€ 16,50

€ 4,50

Kip saté
met gebakken uitjes, kroepoek en
pindasaus

€ 16,50

Lauwwarme asperges
met gerookte zalm,
gekookt ei, kappertjes en
kruidendressing

€ 9,75

Hachee
runder stoof met veel uien, geserveerd
met hutspot
Diamanthaas
medaillons met knoflook
pepersaus

€ 18,50

Asperges salade
gepofte bieten, appel,
pompoen, Danish Blue en
balsamicostroop

€ 9,75

Asperges zalm
geserveerd met zalmfilet,
krielaardappelen en Hollandaise saus

€ 18,25

€ 9,75
Salade warme geitenkaas
tomaat , perzik, gebrande walnoten en
honing mosterddressing

Asperges ham
geserveerd met Boerenham,
krielaardappelen, geklaarde
roomboter en gekookte eitjes

€ 18,25

Nacho’s
sour cream, bosuien,
tomatensalsa en kaas
uit de oven

Asperges vegetarisch
€ 15,50
geserveerd met krielaardappelen,
geklaarde roomboter en gekookte eitjes

Broodvingers
met kruidenkaas en tapenade

€ 5,25

Aspergesoep
met sour cream

€ 4,50

Pompoensoep
met knoflook, koriander en gebrande
amandelen

€ 6,75

Linzen
€ 15,50
Du Puy linzen met pompoen, tomaat,
knolselderij, gekruide rijst en falafel met
Naanbrood en frisse salade

KINDERMENU’S

PIZZA’S

Pancakes
marshmallows, stroop en poedersuiker

€ 6,75

Salami
tomaat, salami en kaas

€ 9,50

Kip saté
pindasaus, kroepoek, friet en
appelmoes en mayo

€ 6,75

Hawaï
ham, ananas en kaas

€ 10,-

Frikandel
nuggets met friet en appelmoes en
mayo

€ 6,75

Salami ananas
salami, ananas en kaas

€ 10,€ 12,-

Kip
nuggets met friet en appelmoes en
mayo

€ 6,75

Mozzarella
tomaat, mozzarella, pesto en kaas
Brie
tomaat, paprika, uien, champignons,
brie en kaas

€ 12,-

5 soorten kaas
mozzarella, brie, Danish Blue, geitenkaas en Goudse kaas

€ 13,-

Shoarma
met huisgemaakte knoflooksaus

€ 13,-

