Koude voorgerechten
bij alle voorgerechten krijgt u brood met boter geserveerd

Lauw warme kip salade *

Gemengde salade met stukjes lauwwarme gekruide kip, ananas,
noten, bieslook en crème fraîche

medium

large

8,50

10,50

8,50

10,50

Salade Kobus
Salade met een frisse Balsamico dressing, feta kaas, olijven tapenade,
broodcroutons met biefstukpuntjes en champignons gebakken in knoflooksesam

Gerookte zalm
Gerookte zalm met crème fraîche, broodcroutons en rode ui snippers

9,50

Carpaccio
Flinterdun gesneden gemarineerde runderkogel biefstuk met Pesto dressing,
verse olijven, geraspte Parmezaan krullen en broodcroutons

9,50

Of je worst lust ???

In een weiland aan de rand van Braamt lopen de varkens van Sanders Hof.
De varkens lopen het hele jaar buiten. Daar kunnen ze wroeten en ze krijgen er
de tijd om rustig te groeien. Deze combinatie met een ambachtelijke
worstmakerij levert een uniek product op. voor meer informatie
www.sandershof.nl

10,75

Proeverij van Visheerlijkheden

Een combinatie van gerookte zalm, gemarineerde zalm
en grote garnalen in filodeeg gebakken in de olie
geserveerd met een zoete pittige saus

11,00

Tapas ( een rondje keuken)
Combinatie van onze verschillende warme en koude voorgerechten
Per twee personen

P.p.

11,50

Broodjes
Broodjes met huisgemaakte kruidenboter en verse olijven tapenade

Gerechten voorzien van een * kunnen vegetarisch bereid worden

4,75

Warme voorgerechten
bij alle voorgerechten krijgt u brood met boter geserveerd

Tomatensoep
Huisgemaakte buitengewoon lekkere tomatensoep met een scheutje room

3,75

Uiensoep
Krachtige soep op smaak gebracht met tijm en Madeira
geserveerd onder broodcroutons en geraspte kaas

3,75

Seizoensoep
Soep , afwisselend ( zie de bladzijde dagschotels )

4,00

Garnalen in filodeeg
Grote garnalen in filodeeg krokant gebakken in olie geserveerd op een bedje van
gemengde salade met apart een zoet pittige saus

10,50

Black tiger met ravioli
Ravioli gevuld met zongedroogde tomatenvulling en daarboven op
(5st gepelde ) Black Tiger garnalen gebakken in knoflook olie

9,50

Pasta schotels / Vegetarisch
Pasta schotel *
Pasta schotel met room, paprika, rode ui, kappertjes, gerookte zalm en salade

10,50

Ravioli *
Ravioli gevuld met zongedroogde tomatenvulling met een saus van ham,
champignons, bieslook en gemengde salade *

9,50

Tortilla schotel
Roerbakgroenten, champignons, sweet peppers en cashewnoten
Geserveerd met een gemengde salade en een kruidige koude tomatensaus

Gerechten voorzien van een * kunnen vegetarisch bereid worden

15,25

