Omdat vele toppers van ons team aan het genieten zijn van hun welverdiende vakantie, hebben wij in deze periode een aangepast menu en aangepaste
openingstijden, bedankt voor uw begrip.

HOOFDGERECHTEN*
PROVENCAALSE VARKENSHAAS 23,00

BORREL OF VOORAFJE

Gebakken varkenshaas met een bouquet van
Provençaalse kruiden en gegratineerd met Grana
Padano, gebakken lookpaddenstoelen en sjalottenjus

KNOFLOOKBROOD VAN DE GRILL 7,00

PASTA VEGA 22,00

met aioli en zeezout

BROOD MET SMEERSELTJES 6,00

4 vers gebakken broodvariaties met heerlijke dippers

Oven baked Nacho`s 8,50
Met geraspte Goudse kaas, salsa l` église, roomkaas
en lekkere dipper
Bourgondische Bitterballen 7,50
Ambachtelijk draadjesvlees 8 stuks
Borrelmaatjes 11,00
Luxe bittergarnituur, 12 stuks met mayo en curry
Bitterballen vega 7,00
Vegetarisch draadjesvlees 8 stuks

Penne met rode ui, courgette en tomaatjes in romige saus
van knoflook en pesto. Met bovenop rucola, zachte
geitenkaas, pittenmix en balsamicostroop

STUFATO DI PESCE 23,00

Italiaanse stoof van kabeljauw en gamba’s, met knoflook, tomaat, ui, bascilicum, geraspte kaas en mozzarella

DE BRUGBURGER 16,50

geserveerd op een sesam-bol met cheddarkaas,
spek, tomaat, ui, augurk, frisse salade en onze eigen
hamburgersaus; met daarbij frietjes en mayonaise

DIAMANT SPIES 23,00

Gemarineerde diamanthaas (rund) op spies met paprika en
rode ui, met een heerlijke Marrokaanse dipper

SCHNITZEL MILANESE 22,00

DINER

VOORGERECHTEN
POMODORI 7,00

Soep van pomodoritomaat met pesto,
geraspte Goudse kaas, groenten en gehaktballetjes

CARPACCIO 13,00

Flinterdun gesneden rundercarpaccio met rucola,
Grana Padano, geroosterde pittenmix, zongedroogde
tomaat, olijven, pesto en mayonaise van zwarte truffel

GAMBA’S PIL PIL 12,00

Gamba’s in knoflookolie met rode peper en verse koriander
uit de oven met limoen en lekker brood van de grill om mee
te dippen

OOSTERSE PUNTJES 13,00

Gemarineerde ossenhaaspuntjes uit de wok met paksoi,
taugé, paprika, terriyaki en zwarte sesam

SALADE GEITENKAAS 12,00

Gemengde salade met geroosterde pitten, gegrilde paprika,
gekonfijte rode ui en balscamico

krokante ambachtelijke schnitzel, met een tooping van rucola,
zongedroogde tomaat, gekarameliseerde rode ui, truffelmayonaise en grana padano

*al onze hoofdgerechten worden geserveerd als “plate service”
met frites en frisse salade op bord.

DESSERT
OUDERWETS GENIETEN 8,00

Drie bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

KOFFIE OF THEE COMPLEET 10,00

Kopje koffie of thee met een likeurtje naar keuze en drie verschillende snoeperijen

ICED COFFEE 6,00		

MILKSHAKE 5,00

Caramel				
Strawberry
Hazelnut				Vanilla
Mocha				
Banana
				
Chocolate

NOUGATINE IJSTAART 7,00

Smeuïge parfait van hazelnoot en nougatine op een Hollandse
cakebodem met gekarameliseerde noten en een stroop van
butterscotch

COUPE AARDBEIEN (SEIZOEN) 8,50

Verse Hollandse aardbeien met twee bollen vanille-ijs en slagroom

