Spijs take away
Wij zijn dinsdag t/m zondag geopend voor take away vanaf 17:00 uur t/m 20:00.
Bestellingen kunnen worden doorgegeven per telefoon vanaf 12 uur op 070-3586975 of stuur
ons een bericht via Whatsapp naar 06-16079675 waarbij wij graag een specifieke tijd afspreken,
om het aantal mensen in het restaurant te beperken. Als u de gerechten liever koud meeneemt,
om thuis op te warmen, geef dit dan a.u.b. bij uw bestelling aan.
Wij wensen je alvast een culinaire avond toe!

Voorgerechten


Carpaccio - rucola - pesto - Parmezaan - tomaat - kwarteleitje - pijnboompitten



Sushi - sashimi /zalm /tonijn - gerookte zalm - soja - wasabi - kimchi salade - emping € 14,50
2 pers
€ 27,50



Salade geitenkaas - Romeinse sla - kalamata olijfjes - zongedroogde tomaten
croûtons - balsamico dressing

€ 7,50



Kingkrab salade - gamba - gerookte paling - kokoslimoenmayonaise

€ 14,00



Tonijn trio - sashimi - sushi - tartaar - wasabi - zoetzure komkommer - truffelmayo

€ 15,00

€ 9,50

Tussengerecht


Coquilles met linquini pasta - shiitake - spinazie - bieslook beurre blanc

€ 14,00
Groot € 24,00

Hoofdgerechten


Maiskipfilet - black pepper saus

€ 15,00



Zeebaarsfilet - truffel beurre blanc

€ 18,00



Kalfsmedallion - salie jus

€ 18,00



Draadjesvlees - sudderjus

€ 15,00



Tarbot filet - vadouvan vinaigrette

€ 22,00



Tournedos - truffeljus

€ 22,00

Hoofdgerechten garnituur naar keuze (1 links & 1 rechts):


Roseval uit de oven

Wokgroente



Krieltjes

Gebakken paddestoelen haricots verts



Penne pasta

Spinazie bospeen peultjes



Basmatirijst met gebakken lenteui

Rode kool met appel



Puree

Diverse extra


Kruidige pompoensoep (1 liter 2/3 pers)



Franse uiensoep met kruiden croûtons met kaas



Special: penne pasta morilles en truffel, met pistoletje en kruidenboter

€ 9,50



Stamppot boerenkool of zuurkool met 1/2 rookworst en jus

€ 8,50



Stamppot peen en gefruite uitjes:

€ 8,50
€15,00

€ 6,95
(1 liter 2/3 pers)

1/2 rookworst en jus
draadjesvlees
(kan ook met vegetarische rookworst)

€ 6,95

Desserts


Brownie - chocolade mousse - karamel - kletskop

€ 8,00



Cheesecake - witte chocolade mousse - spekkoek - framboos

€ 8,00



Kaas plateau - roggebrood - vijgencake

€ 12,00

Witte wijn




False Bay chenin blanc
Basa verdejo
Glenelly chardonnay estate

Rode wijn
False Bay syrah
Glenelly cabernet franc
Rabassiere grenache, syrah

€ 9,50
€ 14,50
€ 20,00

