Pannenkoeken

‘Welkom bij ‘De Gastronoom’
Wij wensen U een prettig verblijf toe.
Salades
Met gamba’s (in een krokant jasje met chili dressing) 10,65
Du chef (met gebakken uien, champignons,
10,80
kip, spek en een lekker yoghurt sausje.)
Met Carpaccio met pijnboompitten, truffelcrème
en parmezaanse kaas)
Met gerookte vis (zalm, paling, surimi)

Met warme kip

10,80
10,60
10,10

5,05
5,05
5,05
4,95
4,95
2,70

Warme voorgerechten
Gebakken mosselen (in kruidenboter gebakken

7,25

mosselen worden geserveerd met stokbrood ).

Kippenlevertjes in Madeirasaus
( geserveerd met stokbrood )

7,45

4,85
4,95
5,35
5,25
5,45
5,60
5,45
7,20
7,30

Alle pannenkoeken worden geserveerd met stroop, suiker en
poedersuiker.

Kindermenu

Soepen
Soep van de week
Goulashsoep
Uiensoep
Tomaten Crèmesoep
Groentesoep
Portie stokbrood met kruidenboter

naturel
rozijnen
appel en kaneel
ham en kaas
spek
champignons en uien
spek en appel
spek, kaas en uien
kersen, ijs, slagroom

(tot 10 jaar)

Kipfingers, frites, mayonaise, appelmoes
Kroket, frites, mayonaise, appelmoes
Frikandel, frites, mayonaise, appelmoes

4,00
4,00
4,00

Plate service
Schnitzel naturel
12,95
Schnitzel met champignonroomsaus
13,95
Kipsaté met 3 stokjes vlees,saté saus,ananas en kroepoek 11,20
Deze gerechten kunt u bestellen met frites of gebakken aardappeltjes
en worden standaard geserveerd met gemengde salade.

Pasta’s

Bittergarnituur

Tortellini met zalm
9,00
Tagliatelle met kip,champignons,pesto en
Parmezaanse kaas
9,00
Ravioli in een romige saus met Italiaanse kruiden,
champignons,ui en paprika
9,00

Hoofdgerechten vlees
Lever met spek en uien
Varkenshaasje met een champignonroomsaus
Varkenshaasje met een honing-tijmsaus
Biefstuk naturel
Biefstuk pepersaus of stroganoffsaus

14,85
15,50
15,50
14,80
15,80

Biefstuk ‘’de Gastronoom’’ met een compote
van rode ui en een lichte portsaus

18,00

Surf en turf biefstuk met een spiesje van scampi
en een bearnaise saus
Mixed grill (biefstuk, varkenshaas en kipfilet)

18,25
18,75

Zalmfilet met dillesaus
Kabeljauw met een frisromige citroensaus
Pangafilet met een frisse tuinkruiden saus
Vis-trio van zalm,kabeljauw en zeewolf

14,80
14,80
13,80

met een dragonsaus

14,80

Deze gerechten kunt u bestellen met frites of gebakken aardappeltjes
en worden standaard geserveerd op een bedje van groenten.

2,00
2,25
2,25

3,50
3,00
4,00
7,80
5,95
4,00
7,80

Nagerechten
Coupe vanille
Coupe caramel
Coupe dame blanche

4,30
4,50
4,50

( vanille ijs met warme chocoladesaus )

Coupe cerise

5,45

( vanille ijs met warme kersen )

Coupe ‘Gastronoom’

Hoofdgerechten vis

Gemengde salade
Extra portie frites
Extra portie gebakken aardappeltjes

Portie olijven
Portie stokbrood met tapenade en boter
Van dobben bitterballen 8 stuks
Van dobben bitterballen 16 stuks
Gefrituurde scampi’s 6 stuks
Gemengde warme snacks 8 stuks
Gemengde warme snacks 16 stuks

5,45

Tiramisu- roomijs, vanille- roomijs, karamelsaus

Wafel met slagroom
Wafel met kersen en slagroom
Wafel met ijs, kersen en slagroom
Kinderijs

‘Heeft u een allergie? Meld het ons’

2,50
3,75
4,70
2,70

