Soepen:
Ö
Bij Tasting N9NE besteld u per ronde steeds één gerechtje p.p.
Nadat u het gerechtje genuttigd heeft, besteld u het volgende gerechtje, totdat u
voldaan bent. U kunt bestellen tot 22:00 uur (incl. desserts)

Prijs pp € 28,50
Brood met smeersels € 3,50

De gerechtjes:
Voorgerechtjes:
Ö

Ö

Ö Champignons, gevuld met kaas, creme fraiche en knoflook
Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
Ö Gevogeltepaté met marmelade van frambozen
Ö Terrine van zalm met kruidendressing, zalmeitjes en salade
Ö Cocktail van gerookte kip, Jonagold en komkommer
Ö Scampi’s bereid in knoflookolie met Spaanse pepertjes (+€ 1,50)
Ö Gebakken bloedworst met appel en saus van stroop
Bierbegeleider: Muifelbrouwerij Zuster Agatha € 6,75
Gerookte zalm, gekookt scharrelei, komkommer en dressing van honing
en mosterd
Ö Runderpastrami met chutney van rode ui
Ö Roerbak van mosselen met knoflook en citroen

Heeft u een allergie? Vermeldt het ons wij houden er graag rekening mee.

Ö Soepje van champignons
Oma’s groentesoepje met balletjes

Hoofdgerechten:
Ö

Burger N9NE, Clare Valley burger met truffelmayonaise, briochebroodje
en ijsbergsla
Ö Heerlijke malse kipsaté met atjar, gebakken uitjes en satésaus
Ö Kabeljauwstaartstuk met spinazie en saus van champagne
Ö Zalmfilet met roerbakgroenten en een zachte beurre blanc
Ö Eendenborst met salade van witlof, saus van sinaasappel
Ö Hertenbiefstuk met een saus van laurier
(+€ 2,50)
Ö Ossenhaas met wintergroenten en pepersaus
Ö Varkensfilet met huisgemaakte worstjes van Waardvarken en een
truffelsaus
Ö Roerbak van verse groenten en tempeh met koriander en soja
Ö Gepaneerde scholfilet met een zachte saus van kerrie

Desserts:
Ö

Creme brulée met ijs en slagroom
Ö Stroopwafel-brownie triflé
Ö Cheesecake met compote van rood fruit
Ö Suikerbrood met gesmolten brie en honing
Ö Warme appeltaart met vanillesaus
Ö Koffie of theeservies (+€ 1,50)
Uitgebreide koffie of thee met diverse zoetigheden en mini-likeurtje
Voor speciale koffie’s zoals cappuccino geldt een kleine extra toeslag
Onze medewerkers helpen u graag bij het maken van de juiste
bierkeuze bij de gerechtjes

