Voorgerechten
Broodplankje met diverse smeersels

€ 6,50

Carpaccio met rucola, pesto, Grana Padano en pijnboompitten

€ 11,95

Steak tartaar ingerold in Friese rauwe ham met een confi van lente ui,
kwartelei en ahornolie

€ 9,95

Salade geitenkaas met zoete aardappel, zongedroogde tomaat
en honing schots

€ 8,75

Mix saté: 3 soorten saté met dip

€ 12,50

Thaise viskoekjes (lauwwarm) met een frisse salade van jonge bladsla,
groene appel en ingelegde venkel samen met een soja dip

€ 9,25

Gerookte paling met coconut shrimps, couscous,
ras el hanout – yoghurt schuim

€ 12,50

Proeverij van voorgerechten

€ 13,50

Soepen
Soep van de dag (vraag de conducteur)

€ 5,50

Lente-ui soep met knoflook en rauwe ham

€ 5,50

Tomatensoep met pesto olie

€ 4,50

Hoofdgerechten vlees
Lamssteak met gewokte asperges afgeblust met ahorn siroop - peper olie

€ 24,50

Speenvarken aan het bot met stamppot rucola en knoflook – cajun jus

€ 22,75

Kwartel gevuld met lemon stuffing, kruiden gnocchi en bearnaisesaus

€ 17,95

Chicken curry met sweet- sour venkel en cassave chips

€ 17,50

Kalfsoester uit de pan met vijgen couscous, gerookte almonds en mint saus

€ 23,25

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoen gebonden garnituren
Voor onze warme sauzen rekenen wij een toeslag van € 1,(stroganoffsaus, satésaus, champignonsaus, pepersaus en jus)

Hoofdgerechten Vis
Gebakken schol met ui, olijf, zongedroogde tomaat en knoflook

€ 18,75

Huisgerookte zalm filet met wilde rijst en wasabi sesam dip

€ 19,25

Hoofdgerechten Vegetarisch
Burger van zoete aardappel en pecorino met pesto en rucola

€ 15,00

Couscous met venkel, gerookte almonds en mint saus

€ 14,25

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoen gebonden garnituren
Voor onze warme sauzen rekenen wij een toeslag van € 1,(stroganoffsaus, satésaus, champignonsaus, pepersaus en jus)

Spoorzicht Klassiekers
Spareribs met 2 koude sausjes

€ 19,75

Schnitzel (250 gr) met gebakken ui, champignons en paprika

€ 17,95

Mixed grill spies van Black Angus burger, speenvarken en kip

€ 24,50

Biefstuk Specialiteiten
Chateaubriand met naar keuze: stroganoff-, peper- of champignonsaus,
gebakken ui en champignons (voor 2 personen)

€ 79,85

Onze fameuze biefstuk met ui en champignons

€ 43,50

Gegrilde ossenhaas spies met hete peultjes, ui, ei en pindasaus

€ 27,50

Reepjes ossenhaas uit de wok met peultjes, champignons, ui, paprika
en teriyaki saus

€ 24,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoen gebonden garnituren
Voor onze warme sauzen rekenen wij een toeslag van € 1,(stroganoffsaus, satésaus, champignonsaus, pepersaus en jus)

Nagerechten
Rood Fruit sorbet met verschillende smaken sorbet ijs en Prosecco
(ook zonder Prosecco mogelijk)

€ 9,50

Smaak van vanille: meerdere bereidingen van vanille

€ 8,25

Dame blanche: vanilleijs met chocoladesaus

€ 8,50

Trifle van aardbei met lychee crème, boerencake en passie vruchtijs

€ 8,50

Cafe glacé de luxe: koffie met ijs en verschillende zoetigheden

€ 9,75

Proeverij van desserts

€ 9,75

Wekelijks wisselende specials, kijk hiervoor op het bord

Huiswijnen – Wit
Las Brisas Clasico Sauvignon Blanc

€ 3,85
Fles € 21,25

Smaakstijl : Bleekgeel van kleur. Zeer stuivende sauvignon
met tonen van citrus, appel en in de smaak licht exotisch.
Licht filmend in de mond, heerlijk fris, droog en aangenaam.
Milton Park Chardonnay

€ 4,85
Fles € 26,50

Smaakstijl : Licht goudgeel van kleur. Een frisse, ronde smaak
van tonen van tropisch fruit, milde zuren met een lange afdronk.

Huiswijnen – Rood
Las Brisas Clasico Cabarnet Sauvignon-Merlot

€ 3,85
Fles € 21,25

Smaakstijl : Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen.
Sappige smaak met tonen van cassis en zachte tannines.
Milton Park Shiraz

€ 4,85
Fles € 26,50

Smaakstijl: Vol rood van kleur. Zwoele, volle smaak van eucalyptus,
zwarte peper en rijpe bosvruchten. Zeer karakteristiek met een lange finale.

Special Wijnen - Wit
Sauvignon de Touraine Domiane Actavie

Fles € 24,50

Smaakstijl: Verfijnde sauvignon met een zuivere smaak en een soepel, droge afdronk.
Zeer verfijnd in geur en smaak, droog, fris, nuances van rijp fruit en limoen.
Mooi afgerond van smaak.
Salmariano Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Fles € 29,50

Smaakstijl: Krachtige witte wijn. Strogele kleur. Fraaie geur van wit fruit, wilde bloemen,
brem, vlierbes en iets vanille. Volle ronde smaak, sappig, complex met veel fruit en iets hout.
De afdronk heeft een klein bitter van amandel.

Special Wijnen - Rood
Rioja Muga Reserva

Fles € 39,50

Smaakstijl: Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Complexe
ontwikkelde smaak, zachte tannins, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder, zeer toegankelijk
met een milde afdronk.
Leyda Carmenère Classic

Fles € 25,00

Smaakstijl: Volle rode wijn. Donkerrood van kleur. Witte peper en een hint van koffie zorgen
voor een complexe geur. Sterk veelzijdig karakter met rijpe fruitige karkaters van bramen en
kruiden. De smaak is fleurig en sappig met een zijden structuur en subtiele eiken tonen in de
afdronk.

