SALADES

SPECIALS

SALADE MET ORIENTAALSE GARNALEN

€ 9,75

Frans rundvleestoofpotje

€ 12,50

Gemengde salade met gefrituurde garnalen in deegjasje,
tomaat, komkommer, ei en oosterse dressing

Gestoofd rundvlees met Provençaalse kruiden,
champignons en ui, gereserveerd met frites en salade

GEITENKAAS-DRUIVENSALADE

€ 9,75

Kipsate ‘Houtrust’

€ 9,75

Paella ‘Houtrust’

Gemengde salade met geitenkaas, druiven, walnoten,
tomaat, komkommer, sinaasappel-balsamico dressing

PAPADUM KIP
Indiaas krokantje met kip, gemengde salade, bosui,
komkommer, tomaat, sesamzaad en wasabi dressing

PAPADUM ZALM

€ 10,50

Gegrilde kipspiesjes met pindasaus, atjar
en kroepoek, geserveerd met frites en salade

€ 12,50

Variatie op de Spaanse Paella met rijst,
kip en zeevruchten

Kip curry

€ 12,50

Indiaas krokantje met zalm, gemengde salade,
tomaat, komkommer en wasabi dressing

Met groenten en mango, geserveerd met rijst
Ook als vegetarisch gerecht mogelijk

SOEPEN

PASTA’S

Noedelsoep

SOEPEN
€ 5,75

Gehakt, groenten, rucola en Parmezaanse kaas

tagliatelle KIP

Rijkgevulde italiaanse soep

Met groenten en crème fraiche

Kippenbouillon met Italiaanse groenten, kip, tomaat en pasta

‘Squash’ soep

tagliatelle Milanese

PASTA’S
€ 9,50

Met groentestoof, pesto en Parmezaanse kaas

Soep van verse pompoen met sjalotten en verse kruiden

tagliatelle ‘FRUITS DE MER’

BURGERS

Pasta met romige saus met garnalen, inktvis,
tapijtschelp, mossel, surimi en courgette

€ 12,50

Gegrilde burger van het Red Hereford rund met
tomaat, ui, augurk en rucola op een briochebroodje

Spicy chickenburger

€ 11,50

Gepaneerde kipburger met komkommer, bosui,
sesamzaad en pittige saus op een briochebroodje

Luxe vegaburger
Vegetarische burger met kaas, tomaat, pesto
en rucola op een briochebroodje

NAGERECHTEN
Poffertjes
Met poedersuiker, ijs en slagroom

Vanille-ijs met karamelsaus

€ 6,75
€ 5,75

€ 11,50

Alle burgers worden gereserveerd met frites, salade en mayonaise

Vegetarisch gerecht

€ 10,50

tagliatelle BOLOGNESE

Kippensoep met oosterse groenten en fijne mie,
geserveerd met kroepoek

Classic ‘Red Hereford beef’

€ 12,50

De gerechten op deze kaart worden geserveerd van
maandag t/m vrijdag van 17:30 tot 21:30 uur.
De kleine kaart wordt de gehele dag geserveerd.
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons.

