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ZOMERKAART

Hoe werkt het?

Bij elke gang mag u max. 2 gerechtjes p.p. bestellen door 

verticale streepjes in het kadertje te zetten                                                . 

De gerechtjes zullen geserveerd worden in mini vorm. 

U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt en u bepaalt 

zelf in welke volgorde u bestelt. Starten met een dessert? 

De keuze is onbeperkt. De nieuwe bestellijst wordt mee-

genomen nadat de voorgaande gerechtjes genuttigd zijn. 

Dit alles voor € 28,95 p.p. (exclusief dranken). 

De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden.

        Kan glutenvrij

        Vegetarisch

        Kan vegetarisch (graag even doorgeven tijdens de bestelling)

Geef uw dieetwensen door zodat onze keuken hier 

rekening mee kan houden.

i ets te
vi er en?Vraag naar onzefolders voor demogelijkhedenen prijzen.

ONBEPERKTE KEUZE UIT KLEINE GERECHTEN
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Koude gerechtjes
 Salade met gerookte kip en gerookt spek     

 Rolletje van gerookte rib-eye en salade        

 Salade van watermeloen, feta en olijven        

 Ham plankje met meloen                                

 Pasta salade met tonijn   

 Garnalen cocktail                                          

	 Bonbon	van	truffelroomkaas	en	bieslook						 	

 Bloody Mary soep (18+)                                  

Soepen
 Groentesoep  

 Geroosterde paprikasoep    

 Bosuien soep                       

Warme gerechtjes
 Goulash met rijst

 Spareribs met bacon saus

 Gevulde varkens rouleaux met gebakken uien

 Diamanthaas met bordelaisesaus              

 Gegrilde kippenboutjes in knoflookolie marinade

 Wrap met pulled chicken en smokey BBQ saus     

 Buikspek met ui en sepia kroepoek     

 Stoofpotje zoetzure kip en ananas         

 Pulled salmon met knoflook, bieslook en dille

 Snoekbaars, op de huid gebakken

 Kabeljauw kroketje met basilicumsaus

 Feta sticks, pittig gekruid     

 Quiche, diverse soorten       

 Groente strudel            

 Gegratineerde champignons in knoflook-roomsaus  

 Gevulde paprika                       

 “In de Tonne” anders!         

 Mandje frites (extra bij te bestellen)

 Gebakken aardappeltjes (extra bij te bestellen) 

Nagerechtjes
 Panna cotta met verse aardbeien             

 Huisgemaakte limoentaart

 Mascarpone kersen bavarois

 Granaatappel sinaasappel bavarois

 Duindoorn rondje

 Yoghurt-honing, walnoot ijs                      

 Cheesecake-citroenijs 

 Lychee ijs met tropical coulis                

 Gin-tonic ijs met mint en lime               

	 Truffel	ijs op een stokje
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De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden. 

Doorgeven 
tijdens de 

bestelling.}


