Gastrobar |

Gastrobar
ONZE KEUKEN IS VOOR HET DINER GEOPEND VAN 17.00 UUR TOT EN MET 20.30 UUR.

De Gastrobar zijn verschillende kleine gerechten van de reguliere dinerkaart. Leuk om als maaltijdvullende proeverij te doen met
5 gerechten naar keuze voor € 37.50 p.p. De gerechten zijn ook heerlijk om van alles wat te kunnen proeven en los te bestellen. De
voorgerechten worden met brood & smeersel geserveerd en onze hoofdgerechten met friet & mayonaise. Mocht je geen keuze kunnen
maken laat je dan verrassen door onze Chef. Kies je voor een verrassingsmenu dan is dat wel voor de hele tafel.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

TARTAAR | 9

SCAMPI PIL-PIL | 9

truffelmayonaise, pittenmix & toast

met knoflookolie

CARPACCIO | 9

ENTRECOTE | 10

rucola, Grana Padano, pittenmix, tomaat, rode ui &
truffelmayonaise

met sla & kruidenboter

COQUILLE | 9
coquille, geroosterde pastinaak, zoetzure beukenzwam
& dragoncrème

100% rundvlees, briochebroodje, cheddar, spek,
augurk, tomaat, komkommer, rode ui, sla &
hamburgersaus

ZALMTARTAAR | 9

HERTENBIEFSTUK | 8

zalm, gepofte gele biet, zoetzure gele biet &
citroenmayonaise

geroosterde pastinaak, bietencrème, spruiten &
portjus

DUO VAN EEND | 9

MINI LOEMPIA | 7

gerookte eendenborstfilet, salade van eendenbout, rode
kool salade, spruitjes & misomayonaise

chilisaus & taugé

TARTAAR RODE BIET | 7

kibbeling met huisgemaakte remouladesaus

tartaar, geroosterde pastinaak, zoetzure beukenzwam,
gepofte gele biet & dragoncréme

CHARCUTERIE | 9

MINI BURGER | 7

FISH & CHIPS | 8
WARME GEITENKAASBURGER | 9
geitenkaas, spek & peer

Coppa di Parma & Spianata Romana & rucola

GELE CURRY | 8

UIENSOEP | 5

met broccoli, peultjes, rode paparika, taugé, paksoi,
mango & cashewnootjes

met kaascrostini

ESGARCOTS | 9
met kruidenboter

HEILBOT | 8
gestoofde kool, geroosterde wortel & Hollandaisesaus

Dinerkaart

DINER

Voorgerechten

ONZE KEUKEN IS VOOR HET DINER GEOPEND VAN 17.00 UUR TOT EN MET 20.30 UUR.

CARPACCIO | huisgerookte entrecote, rucola, Grana Padano, pittenmix, tomaat, rode ui, kapperappeltjes
& truffelmayonaise 16

DUO VAN EEND | gerookte eendenborstfilet, salade van eendenbout, rode kool salade, spruitjes &
misomayonaise 16

ZALMTARTAAR | zalm, gepofte gele biet, zoetzure gele biet & citroenmayonaise 16
COQUILLE & SCAMPI | coquille, scampi, geroosterde pastinaak, zoetzure beukenzwam & dragoncrème 16
TARTAAR VAN RODE BIET | geroosterde pastinaak, zoetzure beukenzwam, gepofte gele biet &
dragoncréme 11

GEITENKAAS BRÛLÉE | crème brûlée, cranberry, zoetzure beukenzwam, crouton & vijgen 15

Soepen

POMODORISOEP | room, Grana Padano & bieslook 7
UIENSOEP | met kaascrostini 7

Hoofdgerechten

ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRIET.

TOURNEDOS | in roomboter gebakken, spek, boontjes, bospaddenstoelen, rode ui & jus van steranijs 34
HERTENBIEFSTUK | met bietencréme, geroosterde pastinaak, spruiten & portjus 26
HEILBOT | gebakken met gestoofde kool, geroosterde wortel & Hollandaisesaus 26
PASTA | met truffelroomsaus, bospaddenstoelen, Grana Padano & sabayon van kaas 19
GELE CURRY | met broccoli, peultjes, rode paparika, taugé, paksoi, mango, cashewnootjes & naanbrood 18
supplement scampi (5st) 26
ENTRECOTE | met salade & kruidenboter 25

On the side

BROOD | aïoli 4.75
FRIET | mayonaise 4.5O

WALDORFSALADE | 4.00
FRISSE SALADE | 4.75

Desserts
TIRAMISU | hazelnootcrunch, sinaasappelschuim & sinaasappelsorbet 8

TRIFLE | speculaascrumble, stoofpeer, boerenjongens, chocolademousse, sabayon & kaneelijs 8
DAME BLANCHE | vanille-ijs, chocoladesaus & slagroom 8
KAASPLATEAU | selectie van 3 soorten kaas, cranberrycompote & notenbrood 12

DINER
Maaltijdsalades

Onderstaande salades worden geserveerd met friet.

CARPACCIO | sla, huisgerookte entrecote, Grana Padano, pittenmix, tomaat, rode ui, kapperappeltjes

& truffelmayonaise 17
KIPPENDIJ | sla, seizoensgroenten, cashewnoten, tomaat, komkommer, rode ui, chilisaus & honingmosterddressing 17
VIS | sla, zalm, witvis, scampi, citroen, venkel, tomaat, komkommer, rode ui & frisse dressing 17
WARME GEITENKAAS | sla, geitenkaas, spek, geroosterde rode biet, peer, tomaat, komkommer,
rode ui, walnoten & honing-mosterddressing 16
HERFST | sla, bospaddenstoelen, feta, tomaat, komkommer, rode ui, geroosterde rode biet &
balsamicodressing 16

Specials
SMASHED BURGER | 100% rundvlees, briochebroodje, cheddar, spek, augurk, tomaat, komkommer,
rode ui, sla, hamburgersaus & friet 16
SATÉ | kippendij, gado gado saus, atjar, kroepoek, gebakken ei, seroendeng & friet 17
FISH & CHIPS | kibbeling, remouladesaus, salade & friet 16

KIDS
Kindergerechten

POMODORISOEP | room 6
BROODJE KNAK 2 ST | 6
KINDERPALET | friet, bitterballen, frikandel, kipnuggets, rauwkost & appelmoes 9
FISH & CHIPS | kibbeling, remouladesaus & friet 9
PANNENKOEK | poedersuiker & stroop 6.50
SCHATKISTJE | vanille- & chocoladeijs 3.75

Vragen?

Heeft u een allergie of dieetwens waar wij rekening mee kunnen houden dan
horen we dit graag op voorhand van u,
Mocht u interesse hebben in een bijpassende wijn. Wij helpen u graag een
keuze maken uit onze selectie wijnen.
Alle gerechten met

symbool zijn vegetarisch of vegetarisch te verkrijgen.
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