CHICKEN DINNER

DINER

KIP VAN HET SPIT

MET BIER OF WIJN
vanaf 2 personen
zondag t/m donderdag!!!

Huisgemaakt bierbrood | smeersels

4.95

SOEPEN

6.00

Uiensoep kaascrouton
Gerookte tomatensoep soepstengel

SALADES

Caesar

per persoon

met brood
13.75

warme kip | gepocheerd ei | croutons
Parmezaanse kaas

Geitenkaas

VOORGERECHTEN
Hollandse garnalen kroketjes

9.75

cocktailsaus | knoflook landbrood

Huisgerookte eendenborst

9.25

ijsbergsla | sinaasappel honing-tijm saus

Boterpompoen

13.75

walnoten | rode bieten brunoise | croutons
honingmosterddressing

KEUZEMENU 25.VOORGERECHTEN

7.75

champignon | amandelen | balsamicocrème

Boneless ribs

8.00

bbq saus | brioche toast

Carpaccio

9.75

truffelmayo | pitten | rucola | Parmezaanse kaas

Gestoomde makreel

8.25

gedroogde citroen | romaine salade | Franse dressing

Gebakken geitenkaas

Carpaccio
truffelmayo | pompoenpitten | rucola | Parmezaanse kaas

Gestoomde makreel
gedroogde citroen | romaine salade

Boterpompoen
geroosterd | champignon | amandelen | balsamicocrème

8.50

HOOFDGERECHTEN

cranberrycompote | veldsla | croutons

burgers

12.50

Rib eye
15.-

met friet

Runder cheddar | tomaat | augurk | ui | hamburgersaus
Kip romeinse sla | rode ui | srirachamayo
Courgettes vegan | rauwkost salade | sojayoghurt
Gamba gepofte knoflook | rode peper | yakitorimayo

HOOFDGERECHTEN

Argentinië | gegrild | kruiden-knoflookboter

Halve Franse maïskip
geklaarde boter | citroen | peterselie

Snoekbaarsfilet
citroen kruiden korst | venkel | antiboise

Gepofte aubergine
gegratineerd | champignon | ui | boerenbrie

DESSERTS
met friet

Camembert

17.00

Snoekbaarsfilet

18.00

Halve Franse maïskip

16.50

uit de oven | dipgroenten | landbrood
citroen kruiden korst | venkel | antiboise

geklaarde boter | citroen | peterselie

Livar rollade

kloostervarken | zacht gegaard | vlierbessensaus

Gepofte aubergine

gegratineerd | champignon | ui | boerenbrie

Oer beenham

honing mosterdlak | bosui

17.50
16.50
17.00

Zalmfilet

18.00

Spareribs

16.50

Rib eye

19.50

Saté van kippendijen

14.75

op de huid | zoete aardappel | witte wijnsaus
slow cooked | licht pittig | knoflooksaus

Argentinië | gegrild | kruiden-knoflookboter

atjar | gefrituurde uitjes | cassave kroepoek

Keuze uit één van de desserts

Desserts

6.50

Tiramisu
klassiek

Chocolademousse
potje | vanillesaus

Cheesecake

carameltopping

Brownie

warm | chocoladesaus | chocolade ijs

Stroopwafelparfait
stroopwafelcrumble

Stoofpeer

rode wijn | perensorbet ijs

Kaasplank

+2.50

Fromagerie Bon | noten | jam

pakhuisleiden.nl

HEEFT U EEN ALLERGIE, MELD HET ONS! HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN BEVATTEN.

volg ons op

