In onze bistro is er natuurlijk altijd onze
topper !!!! 1 kg ossenhaas
-De bekende Spies Onwies
€31,50
Geeft u echter uw saus naar keuze aan !
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Chef’s specialiteiten menu :
Voorgerechten :
Taartje van aardappel met in knoflook gegrilde
King prawns en groene asperges met wasabi en
mosterddressing
Salade kipfilet
In bierbeslag gebakken kipfilet met een salade van
rucula soja en chillisaus en groene asperges
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Tussengerecht :
Mosterdroomsoep
Met uitgebakken spekjes
Ossenstaart bouillon
Met stukjes ossenstaart en brunoise gesneden
groenten
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Hoofdgerechten :
Herten biefstuk met struisvolgelbiefstuk
Rodewijn saus met chanterellen
Zalmfilet en tongrolletjes en asperges
Met een hollandaise saus
Ossenhaas en kalfs entrecote
Met een botersaus en asperges

Hoofdgerechten :
Kalfsentrecote met uitgebakken Serranoham
Met botersaus en asperges
Zalmfilet en tongrolletjes en asperges
Met een hollandaise saus
Ossenhaas en kalfs entrecote
Met een botersaus en asperges

Nagerecht:
lava cake
Lekker ouderwets met een koffielikeur saus van
het huis.
Citroentaart
Met aardbeien ijs en vanillesaus
€32,50 pp
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-Echter voor mensen met een allergie
zoals Glutenvrij! Koemelk! Allergenen! is
er een aparte kaart beschikbaar tevens
staan hier ook vegetarische gerechten in!
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