BROODJE VOORAF
- Broodplankje Veenkolonieën
vers gebakken broodjes met tapenade, aioli & tomatensalsa

6.50

VOORGERECHTEN
- Nacho’s met creme fraiche, rode ui, bosui en geraspte kaas
geserveerd met guacamole en chilisaus (v)
- Rundercarpaccio met pesto, parmezaanse kaas, rucola & pijnboompitjes
- Proeverij voor 2.. laat je verrassen…
- Gerookte zalm met toast van briochebrood, mosterd-dillesaus &
zoetzure groenten
- Gamba’s pil pil…gebakken in knoflookolie met rode peper
- Salade geitenkaas met honingdressing & walnoten (v)
- 3 smaakvolle bruschetta’s

5.50
10
9p.p
7.50
9
8.75
8

SOEPEN
- Soep van de week…verse soep van de chef
- Oosterse tomatensoep met Oosterse groenten & gehaktballetjes (kan ook vega)
- Romige mosterdsoep met bosui en uitgebakken spekjes (kan ook vega)

•

Heeft u een allergie? Laat het ons weten…

6
6
6

HOOFDGERECHTEN

VLEES
- Varkensschnitzel…in roomboter gebakken
met een champignon-roomsaus of zigeunersaus
- Saté van varkenshaas of kippendij met huisgemaakte atjar, satésaus
seroendeng en kroepoek
- Huisgemarineerde, stoere spareribs… met 3 verschillende sausjes
- Extra ribs… voor de grootverbruikers
- Gebakken varkenshaas met champignon-roomsaus
- Surf&Turf…gebakken biefstuk en 3 gegrilde black tiger garnalen
geserveerd met hollandaise saus
- Mixed grill…combi van een runderspies, procureur en varkenshaas
- Black Angus… een in roomboter gebakken biefstuk
met kruidenboter of pepersaus
- Turfburger van de grill…100% rund, geserveerd op een warm broodje
• kaas, bacon & gebakken uien
• guacamole, nacho’s, crème fraîche & kaas
- Kip Diablo…lekker pittig!
kippendij met paprika, ui, champignon & pikante saus

17.50
17.50
18.50
6
19.50
23.50
23.50
21
15
17

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, warme groenten & rauwkost
• Gebakken aardappelen
In roomboter gebakken aardappelen met spek & ui

•

Heeft u een allergie? Laat het ons weten…

2.50

VIS
- Gegrilde zalmfilet met yakitorisaus
- Gebakken zwaardvisfilet met hollandaise saus

19.50
19.50

VEGETARISCH
- Vegetarische proeverij…laat je verrassen..
- Vegetarische maaltijdsalade met krokante geitenkaas & honingdressing

18
17

CHEF’S KEUZE
- Vlees, vis of vegetarisch… iedere week een wisselend 3gangenmenu

29.95

KINDERMENU
- Schnitzel met frites, appelmoes & mayo
- Spareribs met frites, appelmoes & mayo
- Kindermenu “Witte Olifant”
Frikandel/kroket/kipnuggets met frites, appelmoes & mayo
….en een ijsje!!
- Pannenkoek
met kaas/spek/ui/appel (+0.75 per topping)

•

Heeft u een allergie? Laat het ons weten…

8
8
9
4.50

DESSERT
- Huisgemaakt cheesecake met een topping van bosvruchtencompôte
geserveerd met een bolletje citroenijs
- Proeverij van diverse nagerechten…laat je verrassen…
- Créme brûlée…vanillepudding afgebrand met rietsuiker
geserveerd met vanille-ijs
- Dame Blanche…vanille-ijs met warme chocolade-saus & slagroom
- Coupe “de Witte Olifant”… karamelijs met stroopwafelkruimels,
karamelsaus, Bailey’s & slagroom
- Sorbet…vers fruit met 3 soorten sorbetijs, aardbeiensaus & slagroom
•

6.95
7
7
7
7.50
7

Heeft u allergie? Laat het ons weten…

DINNER & MOVIE
Combineer een avondje film met een heerlijk diner… een compleet avondje uit!
Samen met de AstraBioscoop hebben wij een mooi arrangement voor u samengesteld:
VOORGERECHTEN
Keuze uit:
- Mosterdsoep
- Tomatensoep
- Broodmandje met 2 smeersels
HOOFDGERECHTEN
Keuze uit:
- Turfburger met kaas, bacon, komkommer & tomaat
- Kip Diablo
- Verse pasta met groenten, bolognese saus & parmezaanse kaas
VERRASSINGSDESSERT
Inclusief bioscoopkaartje:

28.95 p.p.

