VOORGERECHTEN / STARTERS
Gamba’s met stokbrood en kruidenboter
Baked prawns with garlic butter and french bread

Carpaccio van ossenhaas met basilicumpesto, rucola,
oude kaas en nootjes
Carpaccio of beef fillet, basil pesto, rocket, matured Gouda
and nuts

Mini quiche van seizoensgroenten
Mini quiche with seasonal vegetables

HOOFDGERECHTEN / MAIN
Boerderij kipsaté, salade en huisgemaakte frites
Farmhouse skewered chicken fillet with peanut sauce, fries and salad

Sliptongen, salade en huisgemaakte frites
Sole, fries and salad

Homemade Burger keuze uit:
- Beefburger met spek en cheddar
- Visburger met wasabimayo
- Van de Vegetarische slager met cheddar en BBQ saus
Homemade Burger:
- Beefburger with bacon and cheddar
- Fishburger with wasabi mayonaise
- Veggie burger, cheddar and BBQ sauce

3-gangenmenu
€ 25,00

DESSERTS
Tarte Tartin van appel met een bolletje vanille ijs
Apple Tarte Tartin with vanille ice cream

Voor een besloten lunch, borrel, diner of vergadering hebben wij een zeer
representatieve ruimte met uitzicht op het Plein.
Vraag de bediening naar de mogelijkheden!
We offer representative facilities on our first floor with
view on ‘het Plein’. Please ask our staff for more information!

= VEGA

VOORAF / TO START WITH
Breekbrood met truffelmayonaise en aioli
Bread with truffe and garlic dip

VOORGERECHTEN / STARTERS
Carpaccio van ossenhaas met basilicumpesto, rucola,
oude kaas en nootjes
Carpaccio of beef fillet, basil pesto, rocket, matured Gouda
and nuts

Carpaccio van zalm met rucola, rode ui, en basilicumpesto
Carpaccio of salmon, rocket, red onion and pesto

Mini quiche van seizoensgroenten
Mini quiche with seasonal vegetables

HOOFDGERECHTEN / MAIN
Boerderij kipsaté, salade en huisgemaakte frites
Farmhouse skewered chicken fillet with peanut sauce, fries and salad

Steak van de jacht met seizoensgroenten en huisgemaakte frites
House steak of beef fillet, seasonal vegetables and fries

Duo van vis, zalm en sliptong met salade en huisgemaakte frites
Duo of fish, salmon and sole with salad and fries

Lasagne met geitenkaas, walnoten, spinazie en aceto
Vegetarian lasagna with goat cheese, walnuts and aceto balsamico

DESSERT

3-gangenmenu
€ 29,50

Huisgemaakte Friandises
Homemade Frandises

Aardbeien Romanoff (zo lang het seizoen loopt)
verse aardbeien met slagroom en wodka
Strawberry romanoff; strawberries with whipped cream and vodka

Voor een besloten lunch, borrel, diner of vergadering hebben wij een zeer
representatieve ruimte met uitzicht op het Plein.
Vraag de bediening naar de mogelijkheden!
We offer representative facilities on our first floor with
view on ‘het Plein’. Please ask our staff for more information!

= VEGA

