Allergenenkaart diner
Onze gerechten zijn klein van stuk. Door verschillende gerechtjes te kiezen
kun je meer proeven. De gerechten worden op planken geserveerd, zodat
jullie samen kunnen delen.

Lekker om mee te beginnen
Borrelplankje om te delen met o.a..; vleeswaren, ossenworst met truffelmayo, en
parmezaanse kaas, olijven, kaas met zoete dip, peppadews & home made
broodstengels met pesto & oude kaas (te bestellen vanaf 2 personen) 8,50 p.p.
Gluten, ei, melk, mosterd, selderij, sulfiet, noten, sesam
Breekbrood met aioli en kruidenboter (V) 7,00
Gluten, ei, mosterd, melk, selderij, sulfiet, soja, sesam
Turks brood met parmezaanse kaas en pittige hummus (v) 6,25
Gluten, sesam, melk
Knoflookbruschetta’s met tomatensalsa en rucola (4 stuks) (v) 5,75
Gluten, selderij, sulfiet

Koude gerechten
Carpaccio rolletjes met rucola, Parmezaanse kaas & truffelmayo 7,75
Gluten, ei, melk (incl. lactose), selderij, mosterd en sulfiet
Suikersla met huisgemaakte tonijnsalade & ei 7,00
Ei, selderij, sulfiet, mosterd
Carpaccio van gerookte kip met zongedroogde tomaat & pesto 6,50
Melk, ei
Bonbon van zalm met kruidenkaas & limoenmayonaise 7,50
Melk, ei, mosterd
Geitenkaas lolly’s met pecan noten, sinaasappel en peterselie (v) 6,50
Melk, noten

Soepjes
Pomodori tomatensoep met prei en pesto (v) 3,75
Ei, melk (incl. lactose), selderij en sulfiet
Soepje Bij Ons (wisselende soep) 3,75
Afhankelijk van de soep, vraag de bediening

Warme gerechten
Langzaam gegaarde ribs afgelakt met home-made BBQ-saus en de keus uit zoete of
pikante topping 7,50
Soja
Knoflookgamba's met bosui in heerlijke kruiden olie 9,75
Schaaldieren, vis en selderij, mosterd
Varkenshaassaté met kroepoek & gefrituurde uitjes 8,50
Gluten, selderij, sulfiet, schaaldier, soja, melk, noten
Mexicaanse kipburger met tortilla chips, BBQ saus & tomaat (V) 7,75
Gluten, ei, selderij, sulfiet, sesam
Ossenhaas met chili-zeezout boter 11,25
Soja, melk, selderij, sulfiet
Kipspiesje met zoeten sesamsaus & edamame boontjes 7,25
Gluten, selderij, soja, sesam
Gepaneerde brie met zoete dip (v) 6,50
Gluten, melk, ei, selderij, sulfiet
Pinsa Romana met tomatensaus, basilicum & mozzarella (v) 6,75
Gluten, melk, selderij
Tomatenwrap met hummus, gegrilde groenten & zongedroogde tomaat(v) 6,00
Gluten, sesam

To share
Mucho nacho's; met gehakt, prei, knoflookkaas, tomatensalsa en zure room (V) 7,75
Melk (incl. lactose), selderij en sulfiet
Risottini bitterballen met truffel & bospaddenstoelen (4 stuks) (v) 4,75
Gluten, lupine, selderij, melk, soja
''DasPasFriet'': de lokale friet die niet mag ontbreken (v) 4,75
Ei, mosterd
Patatas bravas (v) 5,75
Ei en mosterd
Frietje stoofvlees 6,75
Gluten, ei, mosterd, noten
Torpedo garnalen met chilisaus (8 stuks) 8,00
Gluten, schaaldier, vis
Griekse salade met zongedroogde tomaat, feta, olijven & pijnboompitten (v) 6,50
Ei, mosterd, melk
Oosterse vis loempia’s met Aziatische touch (4 stuks) 5,75
Gluten, schaaldier, vis
Salade van warm gerookte zalm, geitenkaas & mosterd mayo (V) 8,25
Vis, ei, mosterd, melk

