-VoorgerechtenCarpaccio van kogelbiefstuk

12

met chimichurri mayonaise, rucola, spekjes, croutons en Parmezaanse kaas

Duet van gamba en runder tartaar

14

met gember sojasaus en wasabi kroepoek

Gerookte zalm

14

met Hollandse garnaaltjes, dille en crème fraîche mosterdsaus

Gegrilde kalfsrosbief

12

met tonijnmayonaise, kappertjes en berrie tomaatjes

Hot chicken wings

12

met chillisaus

Rode quinoasalade

12

met groenteloempia’s en Aziatische gemarineerde paddenstoeltjes

Carpaccio van rode biet

10

met rucola, pijnboompitten, geitenkaas en balsamico dressing

Verse tomatensoep

5,5

Soep van het seizoen

5,5

-Hoofdgerechten-VleesKipsaté spies

16

met gebakken uitjes, kroepoek en satésaus

Tournedos De Krom

25

met spek, ui en gebakken champignons

Huisgemaakte spareribs

20

met knoflook- en chilisaus

Entrecote 300gr

25

gebakken in kruidenboter

Surf en Turf spies

20

met ossenhaas, gamba’s, chorizo, paprika en chimichurri

Hollandse biefstuk

20

Ribeye

25

met een bospaddenstoelen truffelsaus

met kalfsjus en cajunkruiden

Amerikaanse burger

met pickle relish, kaas, bacon, tomaat en uienringen

16

-VisZeetong

30

in roomboter gebakken

Gebakken zalmfilet

20

met Hollandaise dillesaus

Tonijn steak

20

met een tomatenroomsaus

Pittige scampi’s

18

met bosui, rode peper en romige tagliatelle

-Vlees vervangersPasta funghi

14

tagliatelle, met paddenstoelen en groenten

Groenten lasagne

12

Mexicaanse groenten burger

16

met guacamole, tomatensalsa en nacho chips

Bijgerechten
Salade
Warme groente
Extra friet

3,5

-MaaltijdsaladesTonijn salade

12

met tomaat, komkommer, ui, ei, frisse pluksla en saladedressing

Drie soorten vis

16

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

Carpaccio

12

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

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

-DessertsIJsmacaron

8,5

met mango- passievruchtenijs

Tiramisu taartje

8,5

met amaretto en caramelsaus

Sorbet

8,5

met aardbeien sorbetijs

Vanille ijsbombe

8,5

met boerenjongens en advocaatsaus

Kinderdessert
ijs met spikkels

6

