DINER

STARTERS
Focaccia Italiaans brood met zeezout en olijfolie

7.5

Versgebakken breekbrood met kruidenboter		

5.5

Plankje ciabatta versgebakken bruin en wit ciabatta broodje met aïoli en tapenade

5.5

SALADES & KOUDE VOORGERECHTEN

klein / groot

Mexicaanse kipsalade met mais, kidney beans en gepofte paprika

10.5 / 15.5

Salade geitenkaas (v) uit de oven met honingmosterd dressing en gesuikerde walnoten

10.5 / 15.5

Carpaccio van ossenhaas met een notenmix, truffelmayonaise en parmezaan		

11

Gerookte zalm met guacamole en zongedroogde tomaten

12

WARME VOORGERECHTEN
Duivels hete gamba’s gebakken in knoflookolie en Spaanse pepers

9.5

Romige tomatensoep (v) van pomodori en verse kruiden

5

Bistro uiensoep van rode uien met een rustieke Beemster kaaskoek

5.5

Grootmoeders kippensoep met geplukte kip en boerengroentes 		

5.5

VEGETARISCHE GERECHTEN
Lasagne met bechamel, verse groente, pomodori tomaat en Beemster kaas

16.5

Kaasfondue geserveerd met diverse groente en brood

16.5

HOOFDGERECHTEN VAN VIS
Gewokte gamba’s in oosterse curry geserveerd met noedels of rijst

19.5

Zalm van de Oklahoma BBQ met teriyaki dip

18.5

Kabeljauw ovenschotel met prei en kerrie, geserveerd met zoete aardappel en rijst

17.5

Tournedos van de grill van 200 gram met een saus naar keuze

23.5

Runderstoofpotje bereid met Uitgeester kruidenbitter en ontbijtkoek, geserveerd met zoete aardappel

19.5

Gewokte kip teriyaki geserveerd met noedels of rijst 		

18.5

Mixed grill spies van 200 gram met biefstuk, kipfilet en varkenshaas geserveerd met 2 koude sausjes

21.5

Geroosterde spareribs zacht en spicy met knoflooksaus

18.5

Bobs Burger puur rundvlees op een Italiaanse bol met BBQ-saus,
King (300 gram) 16.5
Queen (150 gram) 14.5
Hoofdgerechten worden geserveerd met salade, oma’s frieten en groentegarnituur

EXTRA TE BESTELLEN
Gebakken champignons 		

3.5

Champignonroomsaus

2.5

Stroganoffsaus

2.5

Rode wijnsaus

2.5

Pepersaus

2.5

Appelcompote		

2.5

Eet Smakelijk....

VOOR DE KIDS
Stokje kipsaté
9.5
geserveerd met frietjes, mayonaise
appelmoes en een bakje satésaus
Spareribs		
9.5
geserveerd met frietjes, appelmoes
en mayonaise
Snack naar keuze
7.5
met frietjes appelmoes en
mayonaise. Keuze uit kroket,
frikandelletjes, mini kaassoufflés
of kipnuggets
Poffertjes (12 stuks)
geserveerd met poedersuiker

5

Pizza Margherita
8.5
uit de steenoven met tomaat,
mozzarella en Italiaanse kruiden

Uw gastvrouw / heer adviseert u
graag over een passende wijn bij
uw gekozen gerecht.
Vraag naar onze wijnkaart.

2 spiesen (250 gram) 16.5
3 spiesen (375 gram) 22.5

cheddar cheese, jalapeno pepers en tomaat 			

Buiten de kaart om serveren wij
diverse wisselende gerechten.
Uw gastvrouw / heer informeert u
hier graag over.

HEERLIJKE
WIJNEN

HOOFDGERECHTEN VAN VLEES

Kip- of varkenshaassaté met aardappelsalade en kroepoek

SEIZOENS
GERECHTEN

ALLERGENEN
Onze gerechten kunnen
ingrediënten met
allergenen bevatten.
Overleg met de bediening
wat ons keuken team
voor u kan bereiden,
rekening houdend
met uw allergie(en).

