Voorgerechten – Hoofdgerechten – Nagerechten

Soepen

Salades

Tomatensoep 5.40

Ribeye salade 9.95

doorgeslagen met crème fraîche

salade met dun gesneden slow cooked ribeye,
croutons en een krachtige vinaigrette van
groene kruiden

Uiensoep 6.00
authentieke Franse uiensoep

Soep van de chef 6.00
proef het seizoen

Caesarsalade 9.95
salade met Romeinse sla, croutons, gerookte
kippendij, spekjes, ei Parmezaan en een
klassieke Caesardressing

Koude gerechten

ook vegetarisch mogelijk

Gerookte zalm 11.50

salade met geitenkaas, zomers fruit, walnoot
en een vinaigrette van aardbeien

Schots gerookte zalm met mierikswortelsaus,
rode ui en een puree van doperwten

Carpaccio de Wormshoef 11.25
de lekkerste carpaccio van de omgeving!
Heerlijk met Parmezaan, pijnboompitten
en honing-mosterd-basilicumdressing

Carpaccio de Wormshoef
“Lady” 9.50
mag het een onsje minder zijn?

Carpaccio de Wormshoef
“Grande” 17.95
geniet met volle teugen! Ook lekker als
hoofdgerecht

Antilliaanse tonijn 10.75
de in omstreken bekende tonijn met
rode biet, mais en Madame Jeanette

Geitenkaassalade 10.95

Warme gerechten
Nacho’s 8.50
heerlijke huysgemaakte nacho’s met
Cheddarkaas, Spaanse tomatensalsa
en slow cooked kippendij. Geserveerd
met guacamole en crème fraîche
ook vegetarisch mogelijk

Spaanse gamba’s 11.95
gamba’s zwemmend in de pikante olie van
Madame Jeanette, ui en knoflook

Champignons op toast 8.75
in roomboter gebakken champignons
op getoast vloerbrood met rode ui
en afgeblust met balsamico
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Vleesgerechten
Wokkie kippie 16.75
gewokte kippendij met wokgroente, ongezouten
pinda’s en woksaus. Geserveerd met cassave

Varkenssteak 19.50
heerlijk mals stuk vlees, gemarineerd
en bereid op de houtskoolgrill. Geserveerd
met champignon-roomsaus

Lunterse deurmat 18.75

Spareribs 18.95
huysgemarineerde ribs en bereid op onze
houtskoolgrill. Te bestellen met normale,
pittige of extra pittige marinade

peperschnitzel met een poespas van gebakken
champignon, paprika en ui
Extra optie: saus naar keuze

Hollandsche haasbiefstuk 25.75

Ook zonder poespas te bestellen

gegrilde Hollandsche haasbiefstuk met
truffeljus, room-, peper- of champignonroomsaus

Voor de kids 5.50

Hollandsche haasbiefstuk
“Lady” 22.50
gegrilde Hollandsche haasbiefstuk met
truffeljus, room-, peper- of champignonroomsaus

Kip op ‘n stokkie 16.95
gemarineerde kipfilet overgoten met satésaus
en afgemaakt met seroendeng en een gebakken
ei. Geserveerd met cassave

Kalfsribeye 19.95

+ 2.50

frikandelletjes, kroket, kipnuggets of sparerib
met frietjes en appelmoes

Visgerechten
Zeebaars 20.50
Op de huid gebakken zeebaars met gamba’s
en een krachtige kreeftensaus

Visje van de markt dagprijs
vraag naar de vangst van vandaag

botermalse ribeye geserveerd met
chimichurrisaus. Een prachtige saus voor
gegrild vlees op basis van olie en groene
kruiden

Vegetarische
gerechten

Hamburger 15.50

Huysgemaakte quiche 16.50

sappige Black Angus hamburger op een broodje
van bakkerij de Vries met Romeinse sla,
tomaat, sla, rode ui en huysgemaakte
hamburgersaus

quiche met Gruyèrekaas, seizoengroenten
en geserveerd met frisse koolsla en radijsjes

Extra opties: Cheddarkaas
jalapeño pepers

+ 1.00
+ 0.50

Vegetarisch buideltje 16.50
buideltje van filodeeg gevuld met geitenkaas,
pesto en vegetarische “kipstukjes”
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Extra te bestellen

Sauzen

Gebakken champignons 3.75

Truffeljus 2.50

Gebakken paprika / ui 3.75

Pepersaus 2.50

Gebakken paprika 3.75

Roomsaus 2.50

Gebakken ui 3.75

Satésaus 2.50

Zoete aardappelchips 3.75

Champignon-roomsaus 2.75

Cassave 2.00

Kreeftensaus 2.50

Desserts
Lava cake 6.00
cake gemaakt van rood fruit en witte chocolade
en gevuld met zachte karamel. Geserveerd met
een bolletje witte chocolade ijs

Torentje van Pisa 16.95

Dame blanche 5.95
vanilleroomijs met slagroom en
chocoladesaus van pure chocolade

Crème brûlée 5.95

Grand dessert voor 2 personen

met een vleugje sinaasappel en
geserveerd met een toefje slagroom

Panna cotta 6.25

Kinderijsje 4.25

met mango coulis en een
crumble van Oreo koekjes

Gedraaide stroopwafeltompoes 6.25
met stroopwafelijs, slagroom en
bladerdeeg bestrooid met kaneelsuiker

met de gelegenheid te grabbelen
uit onze grabbelton!

