Avondkaart - Dinner - Abendessen
donderdag t/m zondag

Kleine Gerechten

4,50
Mandje Brood
rustiek brood -bruin en wit- met huisgemaakte kruidenboter en tapenade

Hollandse Garnalen Cocktail
met whiskeysaus en little gem, geserveerd met toast

11,50

Carpaccio van Runderhaas
met pestodressing, kapperappeltjes, pittenmix en Tête de Moine kaas

9,50

Gamba Serranoham
gemarineerde gamba's omwikkeld en gebakken in Serranoham,

7,50

13,50
Kaasfondue voor Twee
op smaak gebracht met Chardonnay, met stokbrood en diverse rauwkost
(ook als groot gerecht voor één persoon te bestellen)

Salades

geserveerd met stokbrood en boter
klein 9,50 of groot 14,50
Mexicaanse Nacho Salade
lauwwarme salade met gegratineerde nachochips uit de oven, salsasaus,
feta kaas, tomaat, komkommer, mais, kidneybonen en crème fraîche
Ceasar Salade
gerookte kip in een salade met uitgebakken spek, gekookt eitje,
croutons en Parmezaanse kaas
Zalm Couscous Salade
couscous salade gemaakt met granaatappel en verse kruiden,
met gerookte zalm en wasabi mayonaise

Soepen

Voor de kleintjes

klein 3,75 of groot 6,50

Mini Saté
varkenshaassaté met pindasaus, friet, appelmoes en salade
Poffertjes
geserveerd met roomboter en poedersuiker
Kroket Menu
rundvlees kroket met friet, appelmoes en salade

huisgemaakte soep geserveerd met brood
Romige Pomodorisoep
met mascarpone

Klassieke Franse Uiensoep
afgemaakt met een gegratineerde kaascrouton
Goulash Soep
stevige soep, rijk gevuld met vlees en groenten

voor kinderen tot 12 jaar

7,50
5,50
5,50

Grote Gerechten
geserveerd met friet en salade

Zoet & Lekker

Gamba's uit het Pannetje
lekker pittige gamba's met knoflook

16,00

Saté van de Haas
200 gram varkenshaassaté met zelfgemaakte satésaus,
kroepoek en atjar

14,50

Kopertje Burger
een sappige 100% rundvlees burger met cheddar kaas,
krokant spek en een gebakken eitje

12,50

Biefstuk van de Haas
botermalse biefstuk van 200 gram geserveerd met
à la minute gemaakte pepersaus

17,50

Gevulde Groenten
paprika en aubergine gevuld met couscous, geroosterd in de oven
met smeuïge geitenkaas en cashewnoten

14,50

Proeverijen

voor wie niet kiezen kan
11,50
Kleine Proeverij
een pomodori soepje met mascarpone, mini carpaccio en een
Hollandse garnalen cocktailtje. Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
17,50
Grote Mix
een mals biefstukje met pepersaus, saté van de haas en een
spiesje gamba's gewikkeld in Serranoham. Geserveerd met friet en salade

English menu availible

Homemade Cheesecake
cheesecake gemaakt met frambozen en witte chocolade
met natuurlijk een beetje slagroom

4,50

Coupe Mont Blanc
roomijs overgoten met advocaat en warme chocoladesaus,
besneeuwd met poedersuiker

6,50

Appeltaartje
warm zanddeeg appeltaartje met kaneelijs en slagroom

5,50

Poffertjes 43
poffertjes overgoten met een sausje van Licor 43,
met een bolletje ijs en slagroom

6,50

ook lekker toe is één van onze
speciale koffies!
Irish Coffee met whiskey en slagroom
Kiss of Fire met Tia Maria en Cointreau
Wiener Mélange met room, Crème de Cacao en slagroom
Zandvoortse Koffie met brandenwijn, slagroom en kaneel
French Koffie met Grand Marnier en slagroom
Spanish Koffie met Licór 43 en slagroom
Italian Koffie met amaretto en slagroom
Caribean Koffie met Tia Maria en slagroom

6,50
6,50
4,50
4,50
6,50
6,50
6,50
6,50

es gibt eine deutsche Speisekarte

