“Eindeloos Genieten”
Voorgerechten
Pomodori soep, gemaakt van geroosterde trostomaat, mascarpone en verse basilicumroom.
Uiensoep, een goed gevulde uiensoep, gegratineerd met kaas.
Courgettesoep, huisgemaakte romige courgettesoep met croutons.
Nacho’s supreme salsa, overbakken met kaas, crème fraîche, salsa en verse tomatenblokjes.
Nacho’s supreme guacamole, overbakken met kaas, guacamole, ui en olijven.
Bruschetta pomodori, toast met een frisse tomaten basilicum salsa en Parmezaanse kaas.
Carpaccio, dun gesneden runderlende, truffelmayo, Parmezaanse kaas, rucola en tomaatjes. + € 0,50
Scampi's, gebakken in knoflookolie geserveerd met hummus en saladegarnituur.
Galiameloen met serranoham, drie manen galiameloen met Italiaanse ham.
Salades
Salade gegrilde kipfilet, met appel, galiameloen, tomaatjes, komkommer en een frisse yoghurtdip.
Salade avocado, avocado met (of zonder) spek, ei, croutons en stukjes mango.
Salade vijverpark, gebakken zalmmootjes, gerookte zalm en gemarineerde garnaaltjes, gegarneerd met een
limoenmayo.
Salade geitenkaas, een zachte kaas met (of zonder) spek, appel, notenmix en honing.
Bowls
Poké bowl, sushirijst, gemarineerde (rauwe) zalm, mango, avocado, sojaboontjes, komkommer met spicy mayo.
Veggie fruit bowl, sushirijst, verse banaan, verse mango, verse galiameloen, verse aardbei en een
passievruchtdressing.
Taco bowl, salsarijst, taco gehakt, tomaat, sla, sojaboontjes, avocado en nacho’s.
Hoofdgerechten
Gegrilde kipfilet, met een frisse couscous salade van munt, tomaatjes en feta, flatbread en een yoghurtdip.
Bief van de grill, geserveerd met verse groentes en een gepofte aardappel met crème fraîche. + € 0,50
Lamsrack, rosé gebakken met tijm en honing, tomaatjes, verse groentes en een gepofte aardappel met crème
fraîche. + € 1,00
Saté van varkenshaas, gegrilde spies van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade, kroepoek en verse friet.
Brikke burger, 100% rund met sla, tomaat, augurk, gefrituurde ui, kaas, spek, nacho’s, salsasaus en verse friet.
Veggie burger, vegetarische burger met sla, tomaat, courgette, avocado, hummus en verse friet.
Vegan pizza, een bloemkoolbodem belegd met tomatensaus, courgette, paprika, ui, rucola, avocado en tomaatjes.
Duo van zalm en scampi, met een frisse couscous salade van munt, tomaatjes en feta, flatbread en een
yoghurtdip. + € 0,50
Kabeljauw papillot, gegarneerd met sinaasappel, tomaatjes en verse basilicum en een gepofte aardappel met crème
fraîche.
Nagerechten

Citroenmousse, frisse citroenmousse met witte chocoladevlokjes en slagroom.
American pancake, met chocosaus, vers fruit en slagroom.
Cheesecake, heerlijke cheesecake, een fris bolletje sorbetijs en vruchtencompote.
Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.
Coupe advocaat, vanille-ijs met advocaat en slagroom.
Coupe banaan, vanille-ijs met chocoladesaus, verse banaan en slagroom.
Coupe aardbei, vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom.
Sorbet galiameloen, verschillende smaken sorbetijs met verse galiameloen. (naturel sorbetijs)
Sorbet mango, verschillende soorten sorbetijs geserveerd met stukjes mango. (mango sorbetijs)

“Eindeloos Genieten”
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 22:00 uur (nagerechten tot 22:30 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.

