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    gerechten en salades

HOOFD
    gerechten: vlees, vis en vegetarisch

NA
    gerechten

Stokbrood met kruidenboter, tapenade en truffelmayo (vega) €   4,95

Carpaccio van rund met mosterdmayonaise, 
    spekjes, oude kaas, pijnboompitten en rucola € 13,95

Tartaar van rode bieten met appel, walnoten en geitenkaaskroket (vega) €   9,95

Sashimi van tonijn met wakame, wasabi, sojasaus en gember € 15,95

Gamba’s al ajillo € 11,95

Irish coffee van Kreeftensoep € 10,95

Bospaddenstoelensoep (vega) €   7,95

Beef Tataki met soja-sesam dressing, cassave chips 
    en kastanjechampignons € 14,95

6 oesters naturel met rode wijn azijn en rode ui  € 17,95

Tournedos van Black Angus met seizoensgroenten, 
    zoete aardappel frites (keuze uit: pepersaus, portsaus of kruidenboter) € 27,95

Risotto met paddenstoelen, mozzarella di bufala en pompoen (vega) € 19,95

Sliptongen met salade, frites en verse ravigottesaus € 23,95

Stoofvlees van Black Angus beef 
    met bietensalade en puree of verse frites  € 22,95

Hertenbiefstuk met stamppot, gebakken paddenstoelen en portsaus € 24,95

Salade met gebakken geitenkaas, pompoen, appel, 
    rozijnen en balsamico (vega) € 17,95

Salade van biefstuk, soja-sesam dressing, 
   kastanje champignons en cassave chips € 17,95

Gebakken zalm en gamba’s 
    met pesto van pistache seizoensgroenten en puree € 22,95

No chickenburger met cassave chips, pinda mayonaise,
    taugé, krokante uitjes en zoet zure komkommer (vega)  € 17,95

Lasagne van geitenkaas, walnoten en spinazie (vega) € 20,95

Roergebakken mosselen met verse kruiden, knoflook en Spaanse peper  € 24,95

Pan traditionele mosselen met 3 sauzen, frites en salade  € 24,95

Wisselende winter dagschotel € 21,95

Saté van kip of varkenshaas met atjar, seroendeng en kroepoek € 19,95

Spareribs met knoflooksaus en barbecuesaus  € 19,95

Chocoladetaart met vanille ijs  € 7,95

Mini Flamkuchen met appel, kaneel, amandelen, 
    mascarpone en vanille ijs € 7,95

Witte chocolade mousse met pistache crunch en mango ijs € 7,95

Gevulde speculaastaart met yoghurt ijs € 7,95

Menuutje          voor de      kleinste maagjes
1 stokje saté, 1 kroket of 1 rack spareribs
met frietjes, appelmoes en een kinderijsje als toetje 

€ 13,95

TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

BEKIJK ONZE AFHAALKAART

https://facet.nl/wp-content/uploads/2020/10/afhaalkaart.pdf

