“Eindeloos Genieten”

Voorgerechten
Pomodori soep, geserveerd met basilicumroom.
Uiensoep, gegratineerd met kaas.
Erwtensoep, stevige erwtensoep met roggebrood.
Soep van de dag, vraag het aan een van onze medewerkers.
Nacho’s overbakken met kaas, geserveerd met guacamole en sour cream.
Bruschetta, toast met een frisse tomaten basilicum salsa en Parmezaanse kaas.
Carpaccio, dun gesneden runderlende, witte truffelmayo, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten. + € 0,50
Scampi's, gebakken in chilisaus geserveerd met hummus en saladegarnituur.
Meloen met serranoham, drie manen galiameloen met Italiaanse ham.
Salades
Salade krokante kip, onze huisgemaakte krokante kip, geserveerd met BBQ-saus.
Salade avocado, avocado met (of zonder) spek, ei, croutons en stukjes mango.
Salade vijverpark, gebakken zalm, gerookte zalm en gemarineerde garnaaltjes, gegarneerd met een limoenmayo.
Salade geitenkaas, een zachte kaas met (of zonder) spek, appel, notenmix en honing.
Hoofdgerechten
Griekse spies, gegrilde spies van kip ‘souvlaki style’ met coleslaw en tzatzikisaus.
Saté van varkenshaas, gegrilde spies van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade en kroepoek.
Schnitzel, huisgemaakte schnitzel geserveerd met pepersaus of stroganoffsaus en seizoensgroenten.
Beef Teriyaki, gewokte biefreepjes, wokgroenten, afgeblust met een teriyakisaus op een bedje van noedels.
Brikke Burger, 100% rund met tomaat, augurk, gefrituurde ui, kaas, spek en BBQ-saus.
Surf & Turf, een stukje diamanthaas gebakken naar wens, scampi geserveerd in een rode wijnsaus. + € 0,50
Zuurvlees, huisgemaakte Limburgs zuurvlees.
Kabeljauw, jonge kabeljauw met een kruidenkorstje, geserveerd op een bedje van pasta.
Vis van de dag, heerlijk stukje dagverse vis geserveerd met groenten en een bijpassende smaakvolle saus.
Indische loempia, een loempia met een saus van tomaat en zwarte bonen, geserveerd met noedels.
Courgette taartje, een courgette gevuld met groenten en couscous, geserveerd met een verse tomatensaus.
Nagerechten

Gekonfijte ananas, gekarameliseerde ananas met een bolletje vanille-ijs en crumble.
Hemelse chocomousse, een coupe van 3 verschillende soorten chocolademousse.
Apfelstrudel, heerlijke apfelstrudel met vanillesaus, met of zonder vanille-ijs.
Cheesecake, heerlijke cheesecake, een fris bolletje sorbetijs en vruchtencompote.
Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.
Coupe karamel, vanille-ijs met karamelsaus, stukjes karamel en slagroom.
Coupe advocaat, vanille-ijs met advocaat en slagroom.
Coupe aardbei, vanille- en aardbeienijs, verse aardbeien en slagroom.
Sorbet meloen, verschillende smaken sorbetijs met verse meloen.
Sorbet mango, verschillende soorten sorbetijs geserveerd met stukjes mango.
Voorwaarden
Eindeloos Genieten is uitsluitend per tafel te bestellen;
Maximaal 5 verschillende gerechten per ronde, per tafel, bij meer dan 5 personen;
1 gerecht per persoon, per keer;
Gerechten te bestellen tot 21:30 uur (nagerechten tot 22:00 uur);
Kinderen tot en met 3 jaar krijgen gratis frietjes met een snack en appelmoes;
Prijs kinderen van 4 tot en met 11 jaar € 11,00;
Prijs “Eindeloos Genieten” € 28,50;
Bij misbruik rekenen wij € 2,50 extra per besteld gerecht;
Bij enkele gerechten wordt een supplementprijs in rekening gebracht.

