Menukaart

Voor bedrijven en particulieren

Maart t/m
30 April
2020

Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten.
		

Wintergerechten
401

Kipschotel Pamela
					
Gebakken kipstukjes in bloem met roomsaus,
gebakken aardappeltjes en groente.

402

Zalmmoot á la Dinie			
			
€ 13,50
Gerookte zalmmoot met aardappelsalade en patat en fritessaus.

403

Nasi met rundvlees 		
gebakken ei en satésaus

				

€ 11,35

404

Vegetarische lasagne 					
met courgette, paprika, ui, tomatensaus en geraspte kaas.
Geserveerd met Italiaanse rauwkostsalade.

€ 11,35

405

Belgische gehaktschotel		
			
€ 11,35
Reepjes gehakt met bonen, ui, pangangsaus. Geserveerd met patat.

406

Maaltijdbol Patricia 		
				
Italiaanse bol met Black Angus Burger, tomaat, augurk,
kaas en tomatenketchup. Geserveerd met rauwkost en patat

€ 11,35

€ 11,35
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Wintergerechten
407

Garnalenschotel
					
Garnalen met gewokte groente, Parmezaanse kaas en zoete
Aardappelpatat.

€ 11,35

408

Schnitzel á la Leon		
				
Varkensschnitzel met gewokte groente, bloemkoolroosjes,
Italiaanse kruiden, roomsaus en gebakken aardappeltjes.

€ 11,60		

409

Pasta Carbonara						
€ 11,35
Met bacon, groene asperges, gekookt ei, Parmezaanse kaas en
roomsaus. Geserveerd met Italiaanse salade.

410

Wrap á la Raoul						
Wrap met krokante kipschnitzel, verse paprika licht pittige
yoghurt/mosterdsaus en rauwkost

€ 11,35

411

Schnitzel á la Sander
				
Kipschnitzel met stukjes appel en kerrie saus.
Geserveerd met groente en röstiaardappeltjes.

€ 11,60

412

Varkenshaas Leon						
Varkenshaas met ham en paddestoelensaus.
Geserveerd met groente en gebakken aardappeltjes.

€ 14,80

413

Biefstuk Trude							
Biefstuk met gebakken champignons in kruidenboter
Groente en aardappelwedges.

€ 15,-

414

Varkenshaasmedaillons 					
Varkenshaasmedaillons met gorgonzolasaus.
Geserveerd met groente en patat.

€ 11,60
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