MAALTIJDSALADES
met toast

Runderentrecote (carpaccio)
op lage temperatuur gegaarde
black angus entrecote met
truffelmayonaise, Grana Padano,
pijnboompitten en rucola

16,00

Caesarsalade
met kippendijen of gamba’s
romaine sla, croutons,
Parmezaanse kaas, ei en spek

15,50

Ossenhaas
16,50
roergebakken ossenhaaspuntjes
met soja, sesam, cashewnoten, lente-ui,
knapperige taugé en gebakken ui
Gamba’s
black tiger garnalen uit de wok
met ui, paprika en lente-ui

16,50

Geitenkaas
met gedroogde parmaham,
walnoten en honing

16,75

HOOFDGERECHTEN
alle hoofdgerechten worden geserveerd met potato wedges en salade

Zalmﬁlet
uit de Josper grill
met tuinkruidensaus

18,50

Gentlemen’s steak*(275 gram)
zuid amerikaanse runderbavette

21,00

Fish & chips
kabeljauw en ravigottesaus

18,00

Ossenhaas* (200 gram)
in zijn eigen jus

21,00

Ossenhaas Bali (200 gram)
met spicy jus

21,50

Klassieke varkensschnitzel* (300 gram) 18,50
met appelmoes
Kippendij-saté
huisgemaakte atjar, kroepoek
en pindasaus

18,00

* Wij hebben diverse sauzen
waar u uit kunt kiezen +2,25;
Peper saus - champignons saus
Stroganoff saus - romige kruidensaus
witte wijn saus - roquefortsaus

Ossenhaas-saté
met teriyakisaus

19,00

In de mix spiezen
van kip en ossenhaas saté

19,00

Ierse kogelbiefstuk* (250 gram)
Met gebakken wokgroenten
en hoisinsaus

20,50

Zeebaars ﬁlet*
vers gebakken op de huid
met kruidenkorst

19,50

Piepkuiken
gevuld met citroen en knoflook
met potato wedges en sla

18,50

Rib-eye (250 gram)
22,50
van de MRIJ (Maas, Rijn, IJssel) koe
Lekker voor erbij
zoete aardappel
met truffelmayonaise
Zoete aardappelfrietjes i.p.v.
potato wedges

4,25

+2,25

DESSERTS
Al ons ijs wordt vers bereid met biologische melk in ons eigen Donna ijsatelier

Coupe Burgemeester
3 smaken sorbetijs met slagroom en vers fruit

9,50

Stroopwafel dessert
Een stroopwafel cheesecake met stroopwafelijs en stroopwafel crumble

9,75

Limoenmousse
Met eiwit schuim geserveerd in een potje met yoghurt-sinaasappel ijs

9,50

De vrienden tiramisu
Tiramisu gemaakt met Nutella en lange vingers, op onze manier geserveerd met vanille ijs

9,50

De candybar
Geserveerd met aardbeienijs

8,75

Ouderwetse brownie
Met citroenijs

8,75

Kaasplank
Met kletzenbrood

9,75

de josper grill is een elegante combinatie van grill en oven in één apparaat, welke uitsluitend op houtskool werkt.
hierdoor zijn de gerechten van een hoog kwaliteitsniveau.

heeft u een allergie? meld het ons!

