SOEPEN
Uiensoep
met kaascrouton

7,50

Pompoensoep
met crème fraîche en spek

7,50

VOORGERECHTEN
Carpaccio
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat, kappertjes, rode ui en rucola

11,50

Vitello tonnato
dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes en rucola

12,00

Knoflook gamba’s
gewokte gamba’s met knoflook, brood en chilipeper

11,50

Vistrio
met dungesneden zalm, gerookte makreelsalade, tonijntartaar en toast

14,50

Geitenkaas
met appel, walnoot, honing en aceto balsamico

10,50

Tartaar van rode biet
met feta, walnoot, spinazie en aceto balsamico

9,00

Flammkuchen 'Classic'
met crème fraîche, spek, oude kaas en rode ui

9,50

Flammkuchen vegetarisch
met crème fraîche, feta, paprika, rode ui en rucola

9,00

Brood met dips
met kruidenboter en truffelmayonaise

1 bol 4,50 | 2 bollen 7,50

PROEVERIJ DORESTAD

12,50 p.p.

vanaf 2 personen te bestellen

Sharing voorgerecht met yakitori spiesje, vitello tonnato, tonijntartaar,
pompoensoep en tartaar van rode biet
Al onze voorgerechten/soepen worden geserveerd met brood,
kruidenboter en truffelmayonaise.

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

zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden.

HOOFDGERECHTEN
BURGERS EN SAT É

Runderburger
met little gem, tomaat, augurk, uiencompote, cheddar, spek en burgersaus

16,50

Kipburger
met little gem, tomaat, augurk, uiencompote, cheddar en sriracha mayonaise

16,50

Vegetarische burger
met little gem, tomaat, augurk, uiencompote en mayonaise

15,00

Varkenshaassaté
met atjar, zoetzure komkommer, cassave en satésaus

18,50

Kipdijsaté
met atjar, zoetzure komkommer, cassave en satésaus

17,50

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

Dagprijs

DORESTAD STEAKS
Ierse ‘Black Angus’ bavette, 200 gram

23,50

Gegrilde diamanthaas, 200 gram

26,00

MRIJ ‘Dry Aged’ ribeye, 200 gram

31,50

geserveerd met gebakken groenten en saus naar keuze:
Chimichurri / Pepersaus / Rode port jus

VIS

Maaltijdsalade vis
met gamba’s, gerookte en gebakken vis

17,50

Kabeljauwfilet
met pompoenpuree, gepofte tomaat en salsa verde

22,50

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

VEGETARISCH

Dagprijs

Tagliatelle
met paddestoelen, Parmezaanse kaas en truffelroomsaus

18,50

Rode bieten risotto
met oesterzwam, spinazie en gepofte tomaat

17,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise

BIJGERECHT

Frisse en groene salade

3,00

NAGERECHTEN
Chocolade en mokka
met Oreo en bosbessen ijs

8,00

Sticky toffee
met vanille-ijs

8,00

Panna cotta
met peer, pecannoten en karamelijs

8,00

Dame blanche
met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

8,00

Kaasplank ‘Dorestad’
Vier kazen van Kaashuis Dorestad met fruitcompote, vijgenbrood en walnoten

9,50

SPECIAL COFFEES

KINDERMENU
VOORGERECHT

Kleine pompoensoep

Aan tafel bereid!
4,00

HOOFDGERECHTEN

geserveerd met frites en mayonaise
Kleine kipsaté
Krokante kipnuggets
Kroket
Frikandel

NAGERECHTEN

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

Kinderswirl
met Oreo koekjes,
chocoladesaus en vanille-ijs

5,00

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

7,50

