Om te delen

(maar dat hoeft niet)

Truffelfrietjes
Brood met smeersels
huisgemaakte kruidenboter, olijventapenade en aioli
Nachos Deluxe
met kaas, bonen, gehakt, crème fraîche,
guacamole en pico de gallo
Nachos Vega
met kaas, bonen, crème fraîche, guacamole
en pico de gallo

7,50
5,00
groot 7,00
11,00
klein

10,00

Hoofdgerechten

Soepen
Met brood en huisgemaakte kruidenboter
Dagsoep
Gegratineerde uiensoep

dagprijs
7,00

Voorgerechten
Met brood en boter
Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
Salade met pulled zalm en rode mul
Oosterse salade met groene sojabonen, taugé, paprika, ui,
kokos, pinda’s en dressing van Kikkoman sojasaus
Gebakken mosselen in kruidenkorst
Bladerdeeg met rode biet, brie en honing

12,50
16,00
13,00
8,50
7,50

Kindermenu’s

Met friet, appelmoes en mayonaise
Kaaskroket/kipnuggets/rundvleeskroket/frikandel
Spare-ribje

6,75
12,50

Geserveerd met friet en salade
(m.u.v. de vegetarische burrito en de roti)
Vegetarische falafelburger met guacamole, jalapeño,
tomaat en sla
Vegetarische saté met pindasaus, huisgemaakte atjar
en kroepoek
Vegetarische burrito gevuld met kidneybonen, mais,
paprika, ei, crème fraîche en kaas, geserveerd met
guacamole en nacho’s
Op ‘Cajun-wijze’ gebakken zalmfilet
afgeblust met honing
Zeebaarsfilet met pico de gallo
Gekookte mosselen op Zeeuwse, Portugese
of Thaise wijze geserveerd met huisgemaakte
knoflook- en cocktailsaus
Kipsaté met pindasaus, huisgemaakte atjar en kroepoek
Roti met kip, aardappel, kousenband, ei en platbrood
Rendang met nasi kuning of friet.
Geserveerd met atjar en kroepoek
Black Angus biefstuk met kruidenboter,
champignon- of pepersaus
Bommelburger met bacon, oude kaas
en onze speciale burgersaus
Dubbele Bommelburger
Spare-ribs BBQ of pikant, met huisgemaakte knoflooksaus
Extra portie friet of salade klein
Extra portie friet of salade groot
Truffelfriet i.p.v. normale portie friet

16,50
16,50
14,50

19,50
19,50
20,00

15,00
15,00
15,00
19,50
17,50
23,50
20,00
3,50
4,50
+3,50

Nagerechten
Ananas ‘43’ met vanille-ijs en crumble
Verdronken sorbet (twee bollen sorbetijs met jus d’orange)
Citroen meringue taart
Wisselende cheesecake

7,50
6,50
4,25
4,25

DINER

