Christmas Dinner
Voorgerechten
Bloembrood

met aioli, kruidenboter, roomboter en tapenade van zongedroogde tomaten

6,50

Carpaccio

12,50

Cappuccino van kreeftensoep

12,00

Trio van de burgemeester

14,50

Dun gesneden rode en chioggia biet

11,50

Salade van gegrilde pompoen

11,50

van op lage tempratuur gegaarde runder-entrecote met truffelmayonaise
en een kletskop van Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

met Hollandse garnalen

Bruchetta van ciabatta met gerookte zalm, een Hollandse garnalen
cocktail, en een bonbon van tonijnsalade

met geitenkaas en honing dressing

avocado en een granaatappel dressing

Gentlemen’s steak

Hoofdgerechten

Zuid Amerikaanse runderbavette met een saus van rode wijn en gekonfijte rode uien

22,50

Tournedos

met potato wedges, groente en sla
Eigen jus
Bali jus (pittig)

22,50
23,50

Heilbotfilet

22,50

Surf en Turf

24,50

Grote mannen burger

21,50

Burger bacon & cheddar

17,00

Burger van gemarineerde kipdijen

17,50

Boeuff Bourgionne

21,50

Truffel risotto

21,50

met een korst van groene kruiden met witte wijn saus

een combinatie van Ierse biefstuk en gamba met saus van kreeft

100% rund, ijsbergsla, tomaat, augurk, huisgemaakte uiencompote gebakken ei en cheddar,
Heinz tomaten ketchup en mayonaise met pulled chicken of pulled porc
100% rund sla, tomaat, bacon, cheddar, Heinz tomaten ketchup en mayonaise
met gefrituurde uienringen, ijsbergsla, augurk en saus van de Vrienden van de Burgemeester
langzaam in rode wijn gegaarde runderstoofpot met zilveruitjes, kastanje champignons
geserveerd met aardappelpuree

met Parmezaanse kaas, portobello paddenstoel, groene asperges, gepofte knolselderij
gevuld met eekhoorntjes brood met chips van tempeh

Christmas Dinner
Desserts
Limoncello bombe

10,50

Chocolade truffeltaart

11,00

Coupe burgemeester

10,50

De klassieke crème brûlée

11,00

met vanille-ijs en een shot limoncello

met vanille saus en een kaneelstengel met vanille-ijs
3 smaken sorbetijs met slagroom en vers fruit
geserveerd met kaneel-ijs

Kids
Biefstukje van de haas

11,50

Kipfilet

10,50

Mini hamburger

10,50

Kibbeling

10,50

met frietjes

met frietjes en appelmoes

met friet en appelmoes

met ravigottesaus en appelmoes

