
  

Hoe werkt het? 
Per gang kiest u maximaal 2 gerechtjes, het aantal 

gangen is eindeloos! En of u nu begint met een 

dessert en eindigt met een voorgerecht, het is 

helemaal aan u. Voor de kleintjes hebben we  

een heus ‘Meerdere Malen Mini Menu’. 

In al onze gerechten werken wij met zo veel 

mogelijk verse, seizoensgebonden en biologische 

producten. Wel zo (h)eerlijk!  
 

Voorgerechten 
Verrassingsgerecht   ☐☐☐☐ 
laat u verrassen! 
 

Gerookte heilbot   ☐☐☐☐ 
met yuzu mayonaise  
 

Huisgemaakte bitterbal  ☐☐☐☐ 
van boerderijkip en bospeen  
 

Gegrilde tonijn    ☐☐☐☐ 
met sesam en wakamé (meerprijs 2,00) 
 

Salade geitenkaas   ☐☐☐☐ 
met watermeloen en rode ui  
 

Carpaccio van kalfsmuis  ☐☐☐☐ 
 en huisgemaakte paprikachutney  
 

Salade bulgur   ☐☐☐☐ 
gerookte kip en verse mango 
 

Zomerse pasta salade  ☐☐☐☐ 
met verse tomaten en tomatentapenade  
 

Soepen 
Verrassingssoep   ☐☐☐☐ 
verrassende seizoenssoep 

Groente bouillon   ☐☐☐☐    
van eigen getrokken bouillon  

Soep van geroosterde paprika ☐☐☐☐ 
met uitgebakken spek 

Broccolisoep     ☐☐☐☐ 
met crème fraiche en pijnboompitjes  
 

Laatste bestelronde 22:15 uur 
 

Laat weten wat u van 
ons vindt op Facebook 
& Twitter en gebruik 
#meerderemalen  
 

Heeft u een allergie? Vertel 
het ons! 



 

Hoofdgerechten 
Verrassingshoofdgerecht  ☐☐☐☐ 
laat u verrassen 
 

Kalfsmedaillon   ☐☐☐☐ 
met shiitake en een portjus (meerprijs 2,00) 
 

Pittig gemarineerde kip  ☐☐☐☐
mango en cashewnoten  
 

Mosselen    ☐☐☐☐ 

gestoofd in witte wijn   
 

Kabeljauwfilet    ☐☐☐☐
met witte wijnsaus   
 

Zomerse quiche   ☐☐☐☐ 

gevuld met zomerse groenten 
 

Varkenshaas filet     ☐☐☐☐ 
met honing-mosterdsaus 
 

Portobello      ☐☐☐☐ 
gevuld met buffelmozzarella  
 

Beef teriyaki    ☐☐☐☐ 
met basmati rijst 
 

Franse frietjes     ☐☐☐☐
met american frites saus 
 

Aardappelgratin    ☐☐☐☐ 
 

Warme zomergroente  ☐☐☐☐ 
 

Frisse zomerse salade  ☐☐☐☐ 
 

Desserts 
Verrassingsdessert   ☐☐☐☐ 
 

Kersenmousse   ☐☐☐☐ 
met kersen van oold bleanke  

Gemarineerde aardbei  ☐☐☐☐ 
met vanille ijs 

Salade vers fruit    ☐☐☐☐ 
met yoghurt ijs en sabayon  

Panna cotta met perzik  ☐☐☐☐ 
 

Amé met lychee ijs   ☐☐☐☐ 
verfrissende fruitdrank  

Kaasplankje (meerprijs 2,00)   ☐☐☐☐ 

Met bijpassende:  

Rode port, Tawny 10 years € 4,50 ☐☐☐☐ 
 

Dessertwijn € 3,95   ☐☐☐☐  
 

Tafelnummer:   


