3e GANG VAN ONS

SHARED DINING

U kiest voor 3-gangen?
Dan ontvangt u het dessert van ons!
Niet geldig i.c.m. andere acties

Een gezellige proeverij.
Vanaf 2 personen (37.50 pp)
Ons personeel vertelt u graag meer!

VOOR
MINI BROODJES*

5.75

SOEPEN

Mini broodjes met smeersels en olijfolie.
Omdat deze vers worden afgebakken
duurt dit eventjes.
*niet geldig als voorgerecht in de actie ‘derde
gang van ons’

Goudse kaassoep
Franse uiensoep
Seizoenssoep

PORTOBELLO (V)

Geserveerd met een appel vinaigrette, feta en
geroosterde sesamzaadjes

6.75

BIETEN CARPACCIO (V)
8.75

Gegratineerd met gorgonzola en zongedroogde tomaat.
Geserveerd met een portstroop en rucola sla

PULLED PORK

8.75

Loempia van pulled pork geserveerd met een zoetzure
dip

GARNALEN KROKETJES

9.50

Huisgemaakte garnalenkroketjes geserveerd met een
tartaarsaus en wakamé

EENDENBORST

8.75
10.50

Huisgerookt en geserveerd met een sinaasappelgel en
gekonfijte sinaasappelschillen

RUNDER CARPACCIO

10.50

Met halfgedroogde tomaat, Grana Padano en een
huisgemaakte truffelcrème

HOOFD
TRUFFEL RISOTTO (V)

15.50

VEGGIE BURGER (V)

15.50

Geserveerd met bospaddenstoelen en gefrituurde
Enoki paddenstoelen

Van kikkererwten, geserveerd met een tartaarsaus,
Goudse kaas, kimchi en zoete aardappel frites

BELVEDERE BURGER

SATE BELVEDERE

16.50

17.50

Met gebakken ui, bacon, tomaat, augurk, huisgemaakte
hamburgersaus en ambachtelijke frites

Varkenshaas saté met huisgemaakte pindasaus, zoetzure
boontjes en ambachtelijke frites

BOEREN KAASFONDUE(V) 17.50

HEILBOT

Met dagverse dipgroenten en boerenbrood.
Prijs per persoon. Vanaf twee personen te bestellen

Geserveerd met een romige maissaus, seizoengroenten
en een kruidige mousseline

VARKENSHAAS

ZALMFILET

19.50

Medaillons van varkenshaas geserveerd met een
Calvados jus, compote van wildfruit en een hete
bliksem stamppot

LENDE BIEFSTUK
Geserveerd met een gepofte knoflooksaus,
seizoensgroenten en ambachtelijke frites

20.50

19.50
20.50

Geserveerd met een Beurre Blanc basilicumsaus,
seizoensgroenten en ambachtelijke frites

PARELHOEN DUO
Parelhoenfilet en een huisgemaakte bitterbal van
parelhoen geserveerd met een sinaasappelgel,
seizoensgroenten en een hete bliksem stamppot

Heeft u een allergie? Geef het door aan onze medewerkers.
Wij houden hier graag rekening mee!

20.50

