BAR-BISTRO

MENU 1

MENU 2

soep, hoofdgerecht
en dessert € 19,95
MENU 3

voorgerecht, hoofdgerecht en dessert € 22,50
MENU 4

voorgerecht, soep,
hoofdgerecht
en dessert € 24,95
KIDS MENU

kipnuggets, miniburger
of sparerib geserveerd
met friet en tot slot
een lekker ijsje € 6,50

BROODJE MET
SMEERSELS € 3,50

VOOR

€

6,50

LENTE SALADE met groene
asperges, gegrilde groenten,
zongedroogde tomaten
en een truffeldressing
ESCARGOTS gegratineerd
in de oven met oude kaas
‘VITELLO TONATO ’

dun
gesneden kalfsvlees geserveerd
met een tonijnsaus
een heerlijk combinatie van salade met witte rijst,
gemarineerde zalm en avocado
POKÉ BOWL

SOUFFLÉ FRUIT DE MER een
luchtig bladerdeeg gerechtje
gevuld met diverse soorten vis

BARFOOD
€ 14,50

SPEAKERS BURGER!!!

Burger XL

SATÉ COMPLEET
SPEAKERS SPIES

keuze uit vis of vlees

Dieetwensen of allergieën?

Laat het ons weten zodat wij
je goed kunnen adviseren en er
rekening mee kunnen houden!

€ 16,50

GEBAKKEN FOREL in
bananenblad met witte
rijst en een provençaalse
kruidensaus.

MENU’S
voorgerecht, voorgerecht
en dessert € 14,95

HOOFD

CAPRESE TAARTJE met
mozzarela, tomaat, avocado
en diverse noten afgemaakt
met een dressing op basis
van peer en basilicum

OP GROOTMOEDERS WIJZE
GEBAKKEN BLACK ANGUS
BIEFSTUK geserveerd

met wit brood en
gebakken champignons

GEGRATINEERDE
PASTASCHOTEL met diverse

groenten en truffelsaus.

met
seizoensgroenten en een
saus naar keuze roquefort,
rozemarijn of truffelsaus
BAVETTE VAN DE GRILL

MAALTIJDSALADE met
gerookte zalm en een
Noilly Prat dressing afgemaakt met pistachenootjes
MOSSELEN OP BRETONSE
WIJZE de perfecte

combinatie van mosselen
met witte wijn en roquefort.
SPARERIBS VAN DE GRILL

met een saus naar
keuze: spicy, sweet honey
of Speakers
GAMBASPIEZEN met
salsa en een limoen
knoflook dressing

PASTASALADE met licht
huisgerookte gerookte forel,
gegrilde trostomaatjes
en parmezaan

NA

€ 5,-

SOEPEN € 5,-

CHEESECAKE

POMODORI TOMATENSOEP

KAASPLANKJE

BISQUE D’HOMARD

verse kreeftensoep
met
geschaafde amandelen
COURGETTESOEP

PANNA COTTA
TIRAMISU

met rood fruit

op traditionele wijze
SCROPPINO

