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 (38.75 pp)
Ons personeel vertelt u graag meer!

VOOR
MINI BROODJES*

5.95

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’

6.95

Goudse kaassoep
Franse uiensoep
Seizoenssoep

CRÈME BRÛLÉE (V)

VEGA KROKETJES (V)

8.95

Huisgemaakt van raapsteel en geserveerd met een
chimichurri saus en gegrilde little gem sla

GEITENKAAS LOLLY (V)

9.95

Met hazelnoot praline, appel en een mierikswortel
crème

ZALM

SOEPEN

10.95

Ingelegd in rode biet en geserveerd met zoetzure radijs,
een krokantje van zeewier en daslook mayonaise

8.95

Gemaakt van champignons en lente ui, geserveerd
met een rode uien chutney

STEAK TARTAAR

10.95

Met een gel van Amsterdamse uitjes, een gepekelde
ei dooier en een mayonaise van Beurre Noisette

RUNDER CARPACCIO

10.95

Met half gedroogde tomaat, Grana Padano en
een huisgemaakte truffelcrème

HOOFD
GREEN RISOTTO (V)

15.95

FALAFEL BURGER (V)

15.95

Geserveerd met broccoli, spinazie en gegrilde groene
asperges

Geserveerd met tzatziki, sla, tomaat en zoete aardappel
frites

BELVEDÈRE BURGER

SATÉ BELVEDÈRE

16.95

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

BOEREN KAASFONDUE(V) 17.95
Met dagverse dipgroenten en boerenbrood.
Prijs per persoon. Vanaf twee personen te bestellen

ZEEWOLF

20.50

Rouleau van zeewolf gevuld met rivierkreeftjes en
geserveerd met een kreeftensaus en pommes carré

LENDE BIEFSTUK

21.50

Geserveerd met een jus van sjalot en laurier,
seizoensgroenten en ambachtelijke frites

17.95

Varkenshaas saté met huisgemaakte pindasaus,
zoetzure boontjes en ambachtelijke frites

BOERDERIJKIP

18.50

Geserveerd met een saus van gele curry, mango
chutney, pancetta en pommes carré

LAMSKOTELET

21.50

Sticky lamskotelet gemarineerd met sinaasappel en
geserveerd met pommes carré

ZALMFILET

21.50

Geserveerd met een mosterd dragon saus, seizoensgroenten en
ambachtelijke frites

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

