
Een mooie start
Brood  4,00
met huisgemaakte kruidenboter

Brood met smeersels  6,00
Met huisgemaakte kruidenboter en tapenade 

Olijven   3,00
Huis gemarineerde olijven

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas  12,00
Met pijnboompitten, Aceto balsamico crème en Grana Padano
 
Vitello Tonnato  12,00
Zacht gegaarde kalfsfilet met een crème van tonijn

Salade paddestoelen  v   12,50
Een salade met een melange van gebakken paddestoelen 

Calamari  12,50
Gegrild, met huisgemaakte pesto en verse knoflook

Salade zeebaarsfilet  12,50
Gegrild, op een salade melange, topper van de mediterrane zee
  
Salade gegrilde scampi   12,50
Een frisse salade vergezeld door scampi en een
Warmbloedige saus van sinaasappel en chili

Salade eendenborstfilet   12,50
Rosé gebakken eendenborstfilet met honing/tijmsaus

v =  Vegetarich

Soep verwarmt het hart
Tomatensoep  5,50
Een crèmige soep van de zonnigste tomaatjes
 
Bouillabaisse  8,00
Gevuld met diverse soorten vis en schaaldieren

Kreeftebisque  8,00
Krachtige kreeftenbisque met een scheutje room
 
Goulashsoep  6,50
Pittig en boordevol vlees, de klassieke versie

Uiënsoep  v  6,00
De franse versie, met croutons en kaas gegratineerd

Hoofdgerechten 
Saté van varkenshaas  18,50
Met huisgemaakte satésaus en atjar

Eendenborstfilet  22,50
Rosé gebakken eendenborstfilet met rode wijn saus

Mixed grill  19,50
Diverse soorten gegrild vlees met knoflooksaus

Chef’s sjaslick   20,50
Varkenshaas, paprika, spek en ui, met peper-of champignonsaus

Vlees trio   24,00
Varkenshaas, ossenhaas en een lamsribstukje, met rode wijnsaus

Rib Eye steak  26,00
Naar wens gegrild medium of rood

Tournedos   29,50
Uit de ossenhaas gesneden, met champignon-of pepersaus

Tournedos À La Milan  29,50
Naturel gegrild, medium of rood met een pasta con aglio, 
Olio e peperoncino

Kip brochette   18,50
Kipfilet geregen aan een spies met paprika en ui en een piri saus

Varkenshaas medaillons  18,50
Met een champignonroom-of pepersaus 

Cevapcici   17,50
Gegrilde rolletjes van gekruid gehakt volgens een 
traditioneel oud Balkan recept

Lams spies  22,00
lamsboutfilet geregen aan een spies met paprika en 
ui en een rode wijnsaus

Kabeljauwfilet in een krokant jasje  24,50
Een jasje van broodkruim, pesto en Grana padano

Zalmfilet  24,50
Rosé gegrilde zalmfilet, met een saus bearnaise

Zeebaarsfilet   24,50
Gegrild, de topper van de Mediterrane zee

Vis schotel  24,50
Zalmfilet, kabeljauwfilet en zeebaarsfilet  

Zoet genot
Tiramisu  7,00
Onze eigen italiaanse klassieker geserveerd met een
Heerlijk glaasje koffielikeur

Lava cake  7,00
Warm chocolade cakeje met vloeibare chocolade en rode vruchten

Crème Brûlee   7,00
Vanille crème brûlee met een laagje
Gekaramelliseerde suiker en een glaasje likeur”43 
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