Proeverij Keuzemenu
€31,50 per persoon
Bij ons proeverijmenu wordt u verwend met diverse verrukkelijke voorgerechten, een
hoofdgerecht naar keuze en een selectie van onze lekkerste desserts. Wij serveren
het hoofdgerecht met aardappelgarnituur en salade.

Voorgerechten
Gerookte tonijn met sesam
Runder pastrami geserveerd met mosterdsaus
Gemarineerde scampi’s geserveerd op aspergesalade

Hoofdgerechten
Hertenbiefstukjes met asperges en rode portsaus
Snoekbaars en gegrilde zalm met asperges geserveerd met saffraan
kruidensaus
Asperge prei quiche gegratineerd met oude kaas

Desserts
Aardbeien Romanoff
Rozenbavaroise
Chocolademousse met gemarineerde aardbeien

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Soep
Krachtige runderbouillon |verse seizoengroenten

€ 6,50

Licht gebonden aspergesoep |ham |asperges

€ 7,25

Bisque met Hollandse garnalen |asperges

€ 8,25

Vlees
Asperge traditioneel |ham |ei |boterjus

€ 21,50

Beef teriyaki |roerbak asperges |rijst |wasabi kroepoek

€ 21,00

Tournedos |eigen jus

€ 32,00

Portie asperges (4 stuks) los te bestellen bij hoofdgerecht

€ 6,50

Vis
Zalmfilet* | asperges |Hollandaisesaus

€ 23,00

Vegetarisch
Vegetarische quiche |asperges |prei

€ 18,50

Wij Serveren al onze hoofdgerechten met aardappelgarnituur en een salade.
*Graatvrij: ondanks zorgvuldige controle kan er onbedoeld een graatje in de vis
achtergebleven zijn.

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade carpaccio| salade | carpaccio | gebakken
€ 18,50
champignons | Parmezaanse kaas | aceto – balsamico dressing
Maaltijdsalade krokante kip | salade | gefrituurde kip |
cashewnoten | spekjes | frambozen dressing

€ 18,50

Maaltijdsalade asperges | salade | champignons | asperges

€ 18,50

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Lunch
Broodje carpaccio | Parmezaanse kaas | balsamico dressing

€ 8,50

Broodje gegrilde beenham | aspergesalade |honing mosterddressing

€ 8,50

Broodje gerookte zalm | kruidenkaas | rode ui |tomaat|
komkommer

€ 8,50

Twaalfuurtje | aspergesoep of runderbouillon |
twee sneetjes brood | draadjesvlees kroket | ham |
kaas | gebakken ei | huzarensalade

€ 11,50

Draadjesvlees kroketten | mosterd | met brood of friet

€ 8,00 / 9,25

Uitsmijter speciaal | drie gebakken eieren |
twee sneetjes brood | spek | gesmolten kaas

€ 9,50

Uitsmijter Asteria | drie gebakken eieren |
twee sneetjes brood | ham | kaas | rosbief

€ 8,75

Tosti speciaal | ham | kaas | gebakken uien |
champignons | spiegelei

€ 8,50

Club sandwich | ham | asperge | ei | remoulade saus | friet

€ 10,00

Asperge Lunch to Share*
Diverse gerechten: soep, aspergekrab salade , mini broodje
carpaccio, sandwich ham asperge, panchetta, tapenade en
olijven.

€ 13,50 p.p.

*Minimaal 2 personen

De gerechten van de lunchkaart zijn dagelijks te bestellen
tot 18.00 uur, op zondag tot 17.00 uur, met uitzondering van de maaltijdsalades.

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

