SOEPEN
Courgettesoep
met crème fraîche en spekjes

7,50

Tomaten-paprika soep
met gerookte kip

7,50

VOORGERECHTEN
Brood met dips
met tomaten-zeezoutboter en truffelmayonaise

1 bol 4,50 | 2 bollen 7,50

Carpaccio
met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas,
geroosterde pitten en rucola
Ook te bestellen als XXL

11,50

+6,00

Gerookte ribeye		
met salade, geroosterde paprika, zoetzuur en jalepeño mayonaise

13,50

Vistrio
met rivierkreeftjes, dungesneden zalm, gerookte makreel en toast

14,50

Scampi’s
in pittige saus en oosterse groenten

11,50

Gekarameliseerde geitenkaas
met salade, honing, walnoot, peer, geroosterde paprika en kruidenmayonaise

10,50

Vegetarische tartaar
van cherrytomaatjes met hummus, mozzarella, geroosterde pitten en
jalepeño mayonaise

9,00

Flammkuchen pulled chicken
met BBQ-saus, cheddar, paprika en jalepeño

9,50

Flammkuchen vegetarisch
met hummus, geitenkaas, geroosterde paprika en kruidenmayonaise

9,00

‘MEAT DORESTAD’

12,50 p.p.

per 2 personen te bestellen

met nacho’s, pita pulled chicken, gerookte ribeye, buikspek, koolsla, aioli en chilisaus
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.

MAALTIJDSALADES
Maaltijdsalade carpaccio
met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas,
geroosterde pitten en rucola

15,50

Maaltijdsalade scampi's
Oosterse salade met scampi’s, teriyaki en geroosterde paprika

15,50

Maaltijdsalade geitenkaas
met honing, walnoot, peer, geroosterde paprika en kruidenmayonaise

15,50

HOOFDGERECHTEN
VLEES

Varkenshaassaté
met zoetzuur, cassave kroepoek, satésaus en seroendeng

18,50

Dorestad burger
op brioche brood met tomaat, augurk, spek, cheddar en gefrituurde ui ringen.
keuze uit kipburger of rundvleesburger
keuze uit BBQ-saus, truffelmayonaise of sirachamayonaise

16,50

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

Dagprijs

DORESTAD STEAKS

geserveerd met gebakken groenten
Ierse ‘Black Angus’ bavette 					

23,50

‘The hanging Viking’ gegrilde sukadesteak 		

24,50

MRIJ ‘Dry Aged’ ribeye 						
saus naar keuze: pepersaus, BBQ-saus, chimmichurry of truffeljus

28,50

VIS

Scampi’s
in pittige saus met noedels en oosterse groenten

19,50

Dorade filet
met bimi, bospeen, bloemkool en limoen beurre blanc

21,50

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

VEGETARISCH

Dagprijs

Kaasfondue
met rauwe groenten, brood en nacho’s

19,50

Indische curry
met bloemkool, geroosterde paprika, rijst en naanbrood

17,50

BIJGERECHT

Frisse, groene salade met koolsla
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise

3,00

NAGERECHTEN
Zomerse tiramisu
met lange vingers, zomers fruit, limoncello en citroenijs

8,00

Zachte chocoladecake
met vloeibare vulling, ‘Lion’ crumble en sinaasappelsorbetijs

8,00

Baileys cheesecake
met rood fruit coulis en vanille-ijs

8,00

Dame blanche
met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

8,00

Kaasplank ‘Dorestad’
vier kazen van Kaashuis Dorestad met fruitcompôte, vijgenbrood en walnoten

9,50

SPECIAL COFFEES

KINDERMENU
VOORGERECHT

Kleine tomatensoep

Aan tafel bereid!
4,00

Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee
Brazilian coffee

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

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

Espresso martini

8,00

HOOFDGERECHTEN

geserveerd met frites en mayonaise
Kleine saté
Krokante kipnuggets
Kroket
Frikandel

NAGERECHTEN

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

3,50

