-VoorgerechtenProeverij De Krom

16

mix van verschillende voorgerechten:
carpaccio, tempura garnalen, en tartaar van Palmesteyn biefstuk.

Carpaccio van kogelbiefstuk

12

met rucola, pijnboompitten, rode ui, spekjes en truffelmayonaise

Gerookte eendenborst

12

met mango chutney en frambozen crème

Tonijn Tartaar

12

met wasabi mayonaise

Gerookte zalm

14

met tuinkruiden espuma en passievruchten dressing

Trio op Blini

12

blini’s met paté, gerookte zalm en tomatensalsa met mozzarella

Duo van Zwezerik

15

krokant gebakken zwezerik en een kroketje van zwezerik

Carpaccio van rode biet

9

met rucola, pijnboompitten, geitenkaas en balsamico dressing

Verse tomatensoep

5,5

Soep van het seizoen

5,5

-Hoofdgerechten-VleesKipsaté spies 200 gr

16

met gebakken uitjes, kroepoek en satésaus

Tournedos De Krom

25

met spek, ui en gebakken champignons

Dry-aged Rib Eye

25 3 weken

gedroogd in de rijpkast

Amerikaanse mixed grill

20

met hamburger, spareribs en ossenhaasspies

Ossenhaasspies

20

met pepersaus

Hollandse Biefstuk 200gr

20

met een bospaddenstoelen truffelsaus

Varkensrack

20

met kalfsjus, grove mosterd en honing

De Kromme Burger

16

met kaas, bacon, ui, tomaat, komkommer, augurk en truffelmayonaise

Bijgerechten

3,5

Bakje salade of warme groente
Extra friet

-VisZalmfilet

20

met een wittewijnsaus

Kabeljauw rugstuk

20

met een romige pestosaus

Gebakken zeebaars

20

met limoenboter

-VegetarischPasta Funghi

14

met paddenstoelen, groenten en roomsaus

Groenten quiche

12

Tomaat en mozzarella salade

12

met basilicum, pijnboompitten en cherrytomaat

-MaaltijdsaladesTomaat en mozzarella

12

met basilicum, mozzarella, cherrytomaat, pijnboompitten

Drie soorten vis

15,5

met Noorse garnalen, gerookte zalm, gestoomde makreel, frisse pluksla,
tomaat, komkommer, ui, kappertjes en heerlijke cocktailsaus

Carpaccio

12

met frisse pluksla, pijnboompitten, rode ui, spekjes en basilicumdressing

Caesar

12

met gegrilde kipfilet, Romeinse sla, tomaat, pijnboompitten, kaas, croutons en
caesardressing

-Kidsboxenmet een cadeautje

Kipnuggets

8

met friet en appelmoes

Frikandel

8

met friet en appelmoes

Bitterballen
met friet en appelmoes

* De kindermenu’s zijn te bestellen tot 12 jaar

8

-DessertsSticky toffee cake

8,5

met dadels en walnoten

Tiramisu
Limoncello cheesecake

8,5
8,5

met citroen-ijs

Grand dessert
Huisgemaakte Apfelstrudel

10
8,5

met vanille saus en kaneel-ijs

Kinderdessert
ijs met spikkels

6

