TIP!

Franse Uiensoep

1

Caesar salade

6

Basis salade - Kipreepjes - Grano padano - Ei - Croutons Caesar dressing

Huisgemaakte uiensoep - crouton gegratineerd met kaas

Italiaanse Tomatensoep V

mini pistolets

Salads

Soups

Tomaten tapenade

Side plate 7,50 Medium 11,50

5

Met crème fraîche

2

Geitenkaas Salade V

TIP!

Basis salade - Geitenkaas - Granaatappel - Granny Smith Walnoten - Balsamico dressing

side plate 7,50 Medium 11,50

Biefstukpuntjes Salade

Basis salade - Biefstuk reepjes - Paddenstoel - taugé Sugar snaps - Paprika - Ketjapsesamsaus

veluwse Ham

4

Lunterse Remeker
Streekkaas V

Side plate 3,50 Medium 4,50

6

tosti's

KOMKOMMER - tOMAAT

Komkommer - tomaat

Komkommer - Tomaat

italiaanse tosti met parmaham

6,50

gemengde salade - cherrytomaat

Spaanse Tosti met Serranoham

6,50

Hollandse tosti met Lunterse Remeker kaas V

5,50

Doesburgse mosterd

gemengde salade - cherrytomaat

+1,50

dun gesneden – rucola - cherrytomaat

Zalm Carpaccio

dun gesneden - rucola - cherrytomaat

8

COMBINEER HEERLIJKE BRUINE MINI PISTOLETS
TIP!

+1,50

2 bruine mini Pistolets 7,50

4 bruine mini Pistolets 13,50

5 bruine mini Pistolets 15.50
3 bruine mini Pistolets 10.50
Geserveerd met GROENTE CHIPS

12

Tartufo boeren
truffelkaas v
belgische kaas echte
loo veritable v
fromage de chevre aux
truffel Geitenkaas v
Franse Kaas Cailladou V
appelstroop

Gezond met jong belegen
kaas en Veluwse beenham
sla - ei - komkommer
(ook vegetarisch te verkrijgen)

13

gambakroketje

14

Kaaskroketje van
oude kaas V

mosterdsaus

rucola
9

Tutufo Boerentruffelkaas V

Old Amsterdam v

Filet Americain

Rode uien ringen - ei - kappertjes

mosterdsaus

appelstroop

Olijven tapenade - jong belegen kaas

Lunterse Remeker streekkaas V

Runder Carpaccio

7

Tomaten tapenade - Grana Padano

VELUWSE HAM

11

chilisaus

doesburgse mosterd

+1,50
gemenge sla - mierikswortelsaus

15

gerookte zalm

16

Italiaanse Carpaccio

17

Oma’s draadjesvlees
kroket 100 grams

rucola

GESERVEERD MET KETCHUP EN CURRY

SPAANSE SERRANOHAM

TIP!

5

Romaine sla - Sud de Sol - Rode ui - Ahorn vinaigrette

ITALIAANSE COPPA DI PARMAHAM

Olijven tomaat tapenade

Gebakken ei V

gemengde sla - tomaat

appelstroop

Basis Salade V

3 biologische eieren - wit of dubbel donker brood
naar keuze met:

10

Spaanse Serranoham

3

side plate 9,50 Medium 14,50

UITSMIJTERS €9

Italiaanse Coppa
di Parmaham

+1,50
Grana Padano - truffelmayonaise

doesburgse mosterd

+1,50

Specials

				

Italiaanse ham Coppa di Parma

Coppa di parma krijgt een lang rijpingsproces. Dit geeft een zacht
zoete smaak en verfijnde structuur.

Aziatische kipdij saté

Gemarineerd op een geheim recept van huisgemaakte sambal Aziatische zoetzure komkommer - Garnalen kroepoek

Spaanse Serrano ham

Serrano ham is een rauwe ham afkomstig uit de Spaanse bergen
Andalusië en rijpt 9 maanden in een ruimte waar de temperatuur
langzaam toeneemt tot 30 graden.

2 stokjes (á 60 gram) 9,50 3 stokjes (á 60 gram) 14,50
TIP!

Amsterdamse Burger

10,50

Wagyuburger van heerlijk mals rundvlees 120 gram - Brioche
brood - Romaine sla - Old Amsterdam - Mosterdmayonaise

Veluwse Ham

Deze gerookte ham is van het Gelderse bio ras en wordt 8 a 12 weken
gedompeld in een pekelbad en daarna gerookt.

Gelderse rookworst gevuld met Zwitserse kaas

Classic Burger

9,50

Vega Burger V

12

Wagyuburger van heerlijk mals rundvlees 120 gram - Brioche
brood - Romaine sla - Tomaat - Gebakken ui - Augurk Barbecue saus

Groenteburger 120 gram - Brioche broodje - Romeinse sla cheddar - Maïs - Tomaat
7,50

Ambachtelijke Gehaktbal

Ambachtelijke gehaktbal 180 gram - Brioche broodje Mosterd - Augurk

Deze ambachtelijk gevulde rookworst behaald in categorie de eerste
prijs van Nederland! Deze rookworst kan zowel warm als koud gegeten
worden en heeft een bijzondere smaak doordat de kaas meegerookt is.

Echte Loo Veritable (België)

Een typische halfharde streekkaas, gemaakt naar het recept van de
paters van de oude Abdij van Loo. Door zijn typische roodbacterie
rijping krijgt hij zijn pittige smaak en zijn eigen karakter.

Cailladou ( Frankrijk)

Een gepasteuriseerde Savoie kaas met knoflook en provinciale kruiden.
Een heerlijke half harde kaas.

Fromage de Chevre aux Truffel

Pikant belegen geitenkaas gevuld met verse truffel gemaakt van
gepasteuriseerde geitenmelk.

extra’s
TIP!

Remeker (Lunteren)

Zuzu Frites
Basmati Rijst

3

Groenten uit de Wok

4,50

2,50

Taugé - paprika - prei - shiitake - sugar snaps

Pindasaus
Mayonaise
Ketchup
Curry

2
0,50
0,50
0,50

Op boerderij de Groote Voort wordt de ambachtelijke Remeker kaas
gemaakt. Remeker is een kaas die gemaakt is van de melk van jersey
koeien. Op deze boerderij staat alles in het teken van de samenwerking
met de natuur. De koeien grazen buiten van het voorjaar tot het najaar.
In de winter lopen ze vrij rond in een ruime open stal.

Tartufo boeren truffelkaas (Giessenburg)

De unieke combinatie van de smaakvolle Hollandse boerenkaas en de
aromatische geur en intense smaak van de Italiaanse zwarte truffel.
Door het combineren van de Hollandse boerenkaas en Italiaanse
passie is een prachtige kaas ontstaan.

Old Amsterdam (Amsterdam)

Old Amsterdam is een oude kaas met een licht zoete smaak.
Wereldwijd bekend en geliefd!

