Voor

Groot

Broodplankje.
Kroeghap

Broodplankje met dips

5.00

Grolsche zijlende

Hele fijne bloemkoluuuuh(V)

Grolsche zijlende van de grill, geserveerd op verse groentes
met een klassieke peper-cognac saus.

Licht gebonden soep van bloemkool, spinazie, ui, knoflook selderij,
met een garnituur van geitenkaas. (kan ook zonder de geitenkaas)

27.50

Bekendelle Papardelle
Ragout van Procureur met ui, prei, knoflook, peterselie,
geserveerd op brede lint pasta met pecorino en tuinkruiden.

17.50

7.50
Café de Paris
Champignons Dordogne. (V)
Champignons in bierbeslag,
op een gemengde salade met knoflooksaus.

Entrecote van de grill, geserveerd op verse groentes met een
klassieke Bearnaisesaus saus.

26.50

9.50

Le Schiller royale
Zalm an en raps een betjen
Gerookte zalm, salade, knoflookbrood, Hollandaise saus en kruim
van Parmezaanse kaas.

Klassieke burger van rundvlees van de grill, op een krokant
brood met sla, bacon, tomaat, ui, afgemaakt met cheddar, geserveerd met friet en salade.

17.50

9.50

Nagerechten
Albus Crumbledore
Crumble van appel aangemaakt met kaneel, vanille, custard, geserveerd met een lichte sinaasappel-vanille custard en slagroom.

8.50
Helmut Kool (V)

Heb je nog wat leuks te vitello?
Dungesneden gebraad van kalf, tonijnmayonaise, rode ui,
kappertjes, salade, snippers Pecorino.

9.50

Hoe is’t met de riest, Otto? (V)
“bitterballen” van risotto met Parmezaanse kaas, pecorino kaas,
zwarte peper, geserveerd met salade en een Parmezaanse kaas
mayonaise.

9.50

Tiramisu!

Rolletjes van Chinese kool, met een vulling van champignon, ui,
prei, wortel, mascarpone en pecorino, met een bechamel– kaas
saus uit de oven, geserveerd op geroosterde krieltjes.

Het klassieke Italiaanse opkikkertje, voor na de maaltijd, heeft
verder weinig uitleg nodig dacht ik zo…

19.50

8.50

De legende van de mossel en de gamba

Mousse dat nou?

Gamba’s, mosselen prei, ui, peterselie, citroen, paprika, knoflook, ff mooi roergebakken, afgeblust met witte wijn en room,
geserveerd op papardelle pasta.

Espresso– chocolade mousse met krokante choco snippers en
slagroom.

8.50

19.50

Heeft u een allergie? laat het ons weten, dan komen we er
vast wel uit.

