HOOFDGERECHTEN

SOEPEN
Lente-ui soep
met gerookte spek

6,50

Tomaten-paprika soep
met gerookte kip

6,50

VOORGERECHTEN
Brood met dips
met tomaten-zeezoutboter en truffelmayonaise

1 bol 4,00 | 2 bollen 6,75

Carpaccio
met truffelmayonaise, geroosterde pitten,
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

11,50

Sticky chickenwings		
met chilisaus en sesam

9,50

Trio van vis		
met dungesneden zalm, rivierkreeftjes en gerookte makreel

14,50

Scampi’s
met pikante saus en Oosterse groenten

11,50

Gekarameliseerde geitenkaas
met salade, geroosterde pitten, zongedroogde tomaat, appel en aceto balsamico

9,50

Komkommerbombe
met bleekselderij, appel, feta, chimichurri en aceto balsamico

8,50

Flammkuchen
met pulled pork, BBQ saus en paprika
Flammkuchen vegetarisch
met feta, tomaat, basilicum en pesto

‘MEAT’ DORESTAD

Varkenshaassaté
met zoetzuur en kroepoek

18,50

Spareribs		
met knoflooksaus of BBQ-saus

22,50

Dorestad burger
op brioche brood met tomaat, spek, augurk en cheddar
Keuze uit kipburger of rundvleesburger
Keuze uit burgersaus, BBQ-saus of truffelmayonaise

16,00

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 gegrilde sukadesteak, 250 gram

23,50

geserveerd met geroosterde groenten en saus naar keuze:
BBQ-saus
Champignon-roomsaus
Knoflooksaus
Rode wijn saus

VIS

Schelvis
in kruidenkorst met citroen-dille saus en seizoensgroenten

21,50

9,50

Scampi’s
met pikante saus, Oosterse groenten en noodles

19,50

9,00

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

11,00 p.p.

per 2 personen te bestellen

VLEES

VEGETARISCH

Dagprijs

Kaasfondue
met rauwe groenten, brood en nacho’s

19,50

Tomaten risotto
met Parmezaanse kaas en rucola

17,50

Sharing voorgerecht met pita pulled pork, chickenwings, crispy chicken en nacho’s

Al onze voorgerechten/soepen worden geserveerd met brood,
tomaten-zeezoutboter en truffelmayonaise.

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

zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden.

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise

BIJGERECHT

Frisse, groene salade met koolsla

3,00
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DINERKAART
NAGERECHTEN
Dorestad Swirl
verrassende ijsbeker gevuld met diverse soorten ijs, karamelsaus en KitKat

7,50

Crème brûlée ‘Likeur 43’
met sinaasappelijs en slagroom

7,50

Trifle
met rood fruit, lange vingers en een crumble van brownie

7,50

Dame Blanche
met vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

6,50

Kaasplank ‘Dorestad’
vier kazen van Kaashuis Dorestad met vijgenbrood en fruitcompote

9,50

SPECIAL COFFEES

KINDERMENU
VOORGERECHT

Kleine tomatensoep

Aan tafel bereid!
4,00

HOOFDGERECHTEN

geserveerd met frites en mayonaise
Kleine saté
Krokante kipnuggets
Kroket
Frikandel

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

NAGERECHTEN

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

3,50

Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee
Brazilian coffee

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Espresso martini

7,00

