SOEPEN
Bospaddestoelen soep
met lente-ui en truffelolie

6,50

Uiensoep
met kaascrouton

6,50

VOORGERECHTEN
Brood met dips
met truffelmayonaise en kruidenboter

1 bol 3,75
2 bollen 5,75

Sticky chickenwings
met chilisaus en lente ui

9,50

Salade geitenkaas		
met salade, spek, toast en peer
als maaltijdsalade

11,50
15,50

Visplateau
met gerookte zalm, gerookte forel, garnalenkroketje en cocktailsaus

14,50

Scampi’s		
gewokt met Oosterse groenten en pikante saus

11,50

Rundercarpaccio
met truffelmayonaise, tomaat, pecorino, geroosterde pitten en rucola

10,50

Caprese 2.0
tomaat met mozzarella, basilicum, geroosterde pitten en pesto

10,50

Flammkuchen ‘The Classic’
met crème fraîche, spek, ui, prei en rucola

9,00

Flammkuchen Vegetarisch
met spinazie, geitenkaas, bospaddestoelen en rucola

8,50

Al onze voorgerechten/soepen worden geserveerd met brood,
kruidenboter en truffelmayonaise.

OP HET KRIJTBORD
Bekijk onze krijtborden voor gerechten buiten de kaart om
of vraag het aan één van onze medewerkers

We hebben een uitgebreide allergenenspecificatie.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.
Gerechten met een

zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden.

HOOFDGERECHTEN
VLEES

Varkenshaassaté
met satésaus, gebakken ui en atjar

18,50

Spareribs		
met knoflooksaus

20,50

Dorestad burger
op briochebrood met truffelmayonaise, cheddar, tomaat, augurk en spek

15,50

Wisselend vleesgerecht
zie onze krijtborden of vraag het aan één van onze medewerkers.

Dagprijs

SPECIALITEITEN VAN DE GRILL
Bavette steak

23,50

‘The Hanging Viking’ spies met gebakken sukadesteak, 250 gram

22,50

geserveerd met geroosterde groenten en saus naar keuze:
Chimichurri
Rode wijnsaus
Knoflooksaus
Pepersaus

VIS

Gebakken kabeljauwfilet
met spinazie, bospaddestoelen en groene kruidensaus

21,50

Scampi’s
gewokt met Oosterse groenten en pikante saus

19,50

Wisselend visgerecht
zie onze krijtborden of vraag het aan één van onze medewerkers.

VEGETARISCH

Dagprijs

Kaasfondue
met tortilla chips, brood en diverse groenten

19,50

Truffel pasta en bospaddestoelen
met pompoen, geroosterde pitten, pecorino en rucola

18,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise

BIJGERECHT

Frisse, groene salade met koolsla

3,00

NAGERECHTEN
Dorestad Swirl
verrassende ijsbeker gevuld met diverse soorten ijs en Oreo crumble

7,50

Aardbeien-bosbessen cheesecake
met witte chocolade ijs

7,50

Kokoscake
met Licor 43-ijs

7,50

Dame blanche
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

6,50

Kaasplank
vier kazen van Kaashuis Dorestad met vijgenbrood en fruitcompote

9,50

KINDERMENU

SPECIAL COFFEES

VOORGERECHT

Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee
Brazilian coffee

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Espresso martini

7,50

Kleine tomatensoep

4,00

HOOFDGERECHTEN

geserveerd met frites en mayonaise
Kleine saté
Kleine sparerib
Kroket
Frikandel

9,50
9,50
7,00
7,00

NAGERECHTEN

Kinderswirl
5,00
met M&M’s, karamelsaus en vanille-ijs
Bol vanille-ijs met slagroom

3,50

