Soepen:
Ö

Avondvullend genieten van onze kleine gerechtjes.
U kiest 1 gerecht per keer en de keuken bereid dit heerlijk vers voor u. Vervolgens
bestelt u nog een gerechtje, totdat u voldaan bent.
De gerechtjes zijn te bestellen van 17:00-22:00 uur
€ 27,50 pp
(Niet in combinatie met andere kortingen of acties)

Brood met smeersels € 3,25

De gerechtjes:
Voorgerechtjes:
Ö

Paté van haas met armagnac waarbij sinaasappelmarmelade (+€ 1,50)
Ö Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
Ö Krabcocktail met heerlijke cocktailsaus
Ö Scampi’s gegaard in olijfolie met knoflook en Spaanse pepertjes
Ö Licht gerookte herten ham met een chutney van rode ui (+€ 1,50)
Ö Frisse salade met tempura van pastinaak, knolselderij en schorseneren (V)
Ö Toast met pulled porc en barbecuesaus
Ö Tataki van tonijn met citroen en wasabi
Ö Proeverij N9NE, laat u verrassen door onze chef met een proeve rij van 3
heerlijke voorgerechtjes
Ö Frisse salade met biologische geitenkaas, gemarineerde peer, honingmosterddressing en rookamandelen

Ö Soepje van doperwten en kerrie
Soepje van tomaat en basilicum met balletjes

Hoofdgerechten:
Ö Lekkerbekje met frisse salade en remouladesaus
Heerlijke malse kipsaté met atjar, gebakken uitjes en satésaus
Ö Thaise groenten curry met witte rijst (V)
Ö Ossenhaas met roerbakgroenten en saus van gekaramelliseerde sjalot
Ö Torentje van zuurkool met buikspek en truffel
Ö Roodbaarsfilet met spinazie en een zachte saus van gember
Ö Burger N9NE, Clare Valley beef-burger met truffelmayonaise en brioche
broodje
Ö Hertenpeper met rode kool en aardappelpuree (+€ 1,50)
Ö Filet van fazant met zuurkool en een saus van peperkoek (+€ 2,50)
Ö Zeeduivelfilet met roerbak van vergeten groenten en een saus van vanille
Ö

Desserts:
Ö Bananensplit, banaan met chocoladesaus, vanille-ijs en slagroom
Ö Dame Blanche, vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Ö Heerlijke kaasplankje met Europese kaassoorten en zijn garnituren
Ö Warme kersen met vanille-ijs en slagroom
Ö Speculaasparfait met slagroom en vanille-saus
Ö Panna Cotta met kaneelijs en slagroom

Onze bediening adviseert u graag over
bijpassende bieren of wijnen
Heeft u een allergie? Laat het ons weten zodat wij er rekening mee
kunnen houden.

