KOUDE VOORGERECHTEN
Parade van vis met gerookte zalm, forelmousse, 2 gemarineerde gamba’s geserveerd met een
crostini met olijfolie en dille
€ 13,95
Rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes, tomaat, rucola sla en
truffelmayonaise
€ 11,95
Zalmbonbon gevuld met garnalen, cocktailsaus en dille met zoetzure komkommer en toast
€ 11,95
Lamsham met gemengde slasoorten, balsamico siroop en toast
€ 10,95
Broodplankje “de Betuwe” met kruidenboter en knoflooksaus
€ 4,95
SOEPEN
Spaanse uiensoep met gegratineerd kaasbroodje
€ 5,50
Tomatensoep met bosui en room
€ 5,50
Courgettesoep met garnalen en room
€ 5,95
WARME VOORGERECHTEN
Kip salade, gebakken kipreepjes in soja en sesamzaad met uitgebakken spekjes, Grana Padano,
komkommer, tomaat, ui en knoflooksaus
€ 9,95
Lauwwarme geitenkaas met honing-mosterdsaus, gemengde noten, rucola, tomaat,
komkommer en paprika
€ 10,95
Gamba’s, in knoflookolie gebakken, gemengde slasoorten, rode ui, komkommer, tomaat en
krokante parmaham
€ 11,50

HOOFDGERECHTEN
VLEESGERECHTEN
Tournedos, gegratineerd met brie, honing en pijnboompitten met rode portjus
€ 26,95
Runder bavette met acetojus en uitjes
€ 21,95
Mixed Grill van varkenshaas, kipfilet, biefstuk, kalfsbiefstuk
geserveerd met knoflook- en cocktailsaus
€ 20,95
Gebakken ossenhaaspuntjes met stroganoffsaus
€ 19,95
Schnitzel “De Klomp” gegratineerd met spek, ui, paprika, champignons en kaas
€ 16,95
Varkenshaas met champignon roomsaus
€ 17,95
Huisgemaakte kipsaté met atjar, kroepoek en saté saus
€ 16,95

VISGERECHTEN
Zalmfilet van de grill met groene asperges, gepofte cherrytomaat en witte wijnsaus
€ 19,95
Roergebakken gamba’s met groenten, knoflook, rode peper en chillisaus
€ 18,95
Vispannetje, diverse soorten vis en groenten in witte wijn – dille saus met wortel crème
€17,95

VEGETARISCHE GERECHTEN
Notenburger met risotto, champignons, Grana Padano en bosui
€ 16,95
Tagliatelle met saus van gepofte paprika, oude kaas, en rucola
€ 16,95
Flensjes taart gevuld met roergebakken groenten, noten en honing
€ 16,95

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur, warme groente en
een wisselend koud garnituur.
Wilt u liever een andere saus, kruidenboter of “De Klomp” garnituur bij uw hoofdgerecht ?
vraagt u dat dan gerust aan een van onze bedieningsmedewerkers
Saus keuze,
Champignon roomsaus, pepersaus, rode portjus, aceto jus, witte wijnsaus of stroganoffsaus

KINDERGERECHTEN € 10,95
Hamburger
Schnitzel
Frikadel of “Bourgondiër” kroket
Kipnuggets
Flensjes met poedersuiker en roomboter

Alle kindermenu’s worden geserveerd met frites, mayonaise, appelmoes. En…..
als dessert een kinderijsje
De kindermenu’s serveren we aan kinderen tot en met twaalf jaar.

NAGERECHTEN
Crème brulée met framboos sorbetijs en slagroom
€ 7,95
Merengue met citroen sorbetijs, opgeklopt eiwit, aardbeiensaus en slagroom
€ 6,95
Twijfelaartje kopje koffie in combinatie met een klein wisselend dessert
€ 5,95
Dame Blanche vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom
€6,95
Coupe sorbet, sorbetijs, vers fruit, aardbeiensaus en slagroom
€ 7,95
Coupe vanille, vanille roomijs met aardbeiensaus en slagroom
€ 5,95

KOFFIESPECIALITEITEN
Irish coffee

€ 6,50

Koffie met Jameson whiskey, bruine basterd suiker en slagroom
Italian coffee

€ 6,50

French coffee

€ 6,50

Koffie met Amaretto en slagroom
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Spanish coffee

€ 6,50

Koffie met Tia Maria likeur en slagroom
DOM coffee

€ 6,50

Coffee 43

€ 6,50

Koffie met DOM Bénédictine en slagroom
Koffie met Licor Cuarenta Y Tres en slagroom
Koffie of cappuccino met een likeur

Keuze uit Tia Maria, Amaretto of Sambuca

€ 6,50

MAALTIJDSALADES

Rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes, tomaat en truffelmayonaise
€ 16,95
Kip salade, gebakken kipreepjes in soja en sesamzaad met uitgebakken spekjes, Grana Padano,
komkommer, tomaat, ui en knoflooksaus
€ 14,95
Lauwwarme geitenkaas met honing-mosterdsaus, gemengde noten, tomaat, komkommer en
paprika

€ 14,95
Gerookte zalm met garnalen, dille mayonaise, komkommer, tomaat en ui
€ 16,95
Gamba’s, in knoflookolie gebakken, gemengde slasoorten, rode ui, komkommer, tomaat en
krokante parmaham
€ 16,95
Ossenhaaspuntjes, met prei, ui en teriyaki saus
€ 16,95

De maaltijdsalades worden geserveerd met fites of brood

