Twee uur drankjes (Hollands ass.) & drie gangen keuze menu

All-in € 25,00 p.p.
Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p.
Het 3 gangen keuze menu bij deze winteractie bestaat uit:
VOORGERECHTEN:
- Tomatensoep met landbrood
- Champignonsoep met landbrood
- Rundercarpaccio met pestodressing, pittenmix, rucola, rode ui, kappertjes
en Parmezaanse kaas
- Salade gerookte zalm met rode ui, kappertjes, croutons, paprika en een
mosterddille dressing
- Salade geitenkaas met gemengde groene salade, tomaat, paprika, komkommer,
pesto, pittenmix, croutons en een honingmosterd dressing
- Tafel vol tapas plateau voor 4 personen (met breekbrood, aïoli, albondigas in
tomatensaus, patatas bravas, mini spinazie kroketjes, jalapeño pepers, olijven,
calamaris, manchego & fuet)

HOOFDGERECHTEN:
- Kipdijsaté van de grill met atjar, augurk, kroepoek, gebakken uitjes, seroendeng,
friet en mayonaise
- Ierse Hamburger (100% rundvlees) op een Italiaanse bol met tomaat, rode ui,
augurk, Ballymalou- & komkommer relish, friet en mayonaise
- Spareribs met knoflook- en chilisaus, salade, friet en mayonaise
- Pasta penne met wokgroenten (vegetarisch)
- Vis van de dag met wokgroenten friet en mayonaise
- Tafel vol tapas plateau voor 2 personen (zie voor samenstelling - voorgerechten)
NAGERECHTEN:
- Brownies met slagroom
- Crème brulée
- Frappuccino
- Scroppino (limoenijs, wodka met prosecco)
- Hazelnoot meringue met slagroom
- Ben & Jerry's: Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie of Strawberry Cheesecake

Voor Kinderen kan ook het OPTIMISTENMENU besteld worden. Dit kindermenu
bestaat uit: Friet met mayo, appelmoes en naar keuze mini hamburger, frikandel,
kroket, kipnuggets of een stukje sparerib. En als toetje een perenijsje of Raketje

Als de u op de verjaardag van één van uw gasten komt eten dan is het allin arrangement (3 gangen keuze menu + 2 uur drankjes) voor de JARIGE
niet € 25,00 of € 12,50 voor kinderen t/m 12 jaar maar GRATIS.
Het Hollands drankarrangement bestaat uit:
standaard koffie & thee, frisdranken, mineraalwater, Heinekenbier van de
tap, maltbier en onze huiswijnen, (wit, rood en rosé)
Deze actie geldt op vrij-, zater- en zondagen vanaf 5 oktober 17.00 uur
t/m zondag 16 december a.s.

