Diner Kaart
Voorgerechten
Brood Waal

€ 5,50

Kreeftensoep

€ 12,75

€ 11,25

€ 9,75

Carpaccio

€ 11,50

Escargots

€ 14,75

Meloen met ham

Met verse kervel, geschaafde rode ui,
trostomaatjes, ijsbergsla en huisgemaakte cocktailsaus

Coppa di Parma, meloen, bosbes, munt en olijfolie

Oesters

Salades
Salade Caprese

Oesters per stuk
Naturel
Rockefeller

€ 3,50
€ 3,75

Gemengde pomodori trostomaatjes met biologische
buffelmozzarella, basilicum-olijfolie

Half dozijn oesters

€ 19,50

Caesar salade

€ 21,00

Romeinse bindsla met knoflook– ansjovisdressing,
Parmezaanse kaas krullen en croutons,
Met:
gemarineerde kippendij
+ € 3,50
gebakken Black Tiger garnalen
+ € 5,00

6 Perle d’Irlande oesters met rode frambozenazijn,
Gin,citroen, tabasco

Half dozijn oesters Rockefeller

€ 9,25

€ 11,75

Bourgondische slakken, kastanjechampignons en
slakkenboter

Gebakken en gemarineerde tijgergarnalen, olijfolie,
knoflook, trostomaatjes, limoen en Spaanse peper

Hollandse garnalen

Vegetarische carpaccio

Dun gesneden rund met truffelmayonaise, rucola,
zonnebloempitten en Rotterdamsche oude kaas

Bladerdeeg, gerookte zalm, kruidenroomkaas,
avocado, kappertjes en sjalottendressing

Gamba’s al ajillo

€ 7,25

Carpaccio van rode biet met mozzarella, witlof,
sinaasappel, walnoten en 15 jaar oude Balsamico

Romige kreeftensoep met kreeftenvlees en
een scheutje cognac

Zalm Tompouce

Tomatensoep
Gemaakt van pomodori- en Marzano tomaten met
Tomberries en basilicumcrème

Een rustieke desembol en papadum met dagverse
smeersels en ongezouten roomboter

6 Perle d’Irlande oesters met spinazie en gegratineerd
met Hollandaise saus

Zomerse geitenkaas salade

Combinatieplateau

Gemengde sla, geitenkaas, bietenbrunoise, walnoten,
aardbeien, aceto balsamico (15 jaar)

€ 20,25

3 oesters naturel en 3 oesters Rockenfeller

Salade vis

€ 10,25

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 19,50

Gemengde salade met Black Tiger garnalen,
gerookte zalm, forel, Hollandse garnalen

Kids
Spareribs met frites

€ 8,50

Inktvisringen met frites

€ 7,25

Hamburger met frites

€ 8,75

Kibbeling met frites

€ 9,50

Kroket of frikandel met frites

€ 7,75

Alle kindergerechten worden geserveerd met appelmoes en fruit. Als het bord netjes leeg is dan mag je zelf een ijsje
maken in de keuken.

Diner Kaart
Hoofdgerechten
Zwaardvis

€ 21,50

Iberico

€ 22,50

Gebakken ribstuk van het Iberico varken met saus
van 5 spices

Gegrilde zwaardvis, tomaat, chorizo
en saffraansaus

Teriyaki zalm

€ 19,50

Tournedos van de oude meester ca.125 gr.
Gebakken tournedos
met eigen jus (normaal of spicy)

Op de huid gebakken zalmfilet, gelakt met
huisgemaakte teriyaki saus

dagprijs Tagliata di Manzo
Dungesneden gegrilde flanksteak gemarineerd
in olijfolie, knoflook en oregano met rucola,
€ 15,75 Parmezaanse kaas en citroen

Gebakken zeetong (ca.450 gram)
In roomboter gebakken

Saté van varkenshaas

€ 19,50

ca. 250 gr.

€ 32,50
€ 23,75

Met zoetzuur, kroepoek, pindasaus en
krokant gebakken uitjes

Barbecue Spare Ribs
Gemarineerde ribs (normaal of spicy)

400 gr.
800 gr.

€ 15,75
€ 23,75

Kreeft
Halve of hele kreeft

Pasta
Half

Canadese kreeft geserveerd met
citroenmayonaise

Heel

Thermidor

Half

Halve of hele Canadese kreeft, licht
gegratineerd met romige witte wijnsaus
en Gruyère kaas

Heel

Surf & Turf

€ 22,75
€ 33,75
€ 24,75
€ 36,25

Pasta Pesto

€ 13,75

Verse originele Trofie pasta met basilicum pesto,
Parmigiano Reggiano, walnoten, zongedroogde
tomaatjes en rucola

Risotto

€ 16,50

Truffelrisotto met gebakken bospaddenstoelen en
dragon, truffelsaus en geschaafde Pecorino
€ 41,50

Halve kreeft met gebakken tournedos

Kreeft & Soep

€ 29,00

Halve kreeft met citroenmayonaise en
kreeftensoep met een scheutje cognac

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise. Andere side dishes zijn apart te bestellen.

Side dishes
Gesauteerde seizoensgroenten

€ 4,25

Frites

€ 3,75

Gemengde salade

€ 3,50

Champignonsaus

€ 3,25

Gebakken champignons

€ 3,75

Pepersaus

€ 3,25

Gebakken aardappelen

€ 4,00

Diner Kaart
Dessert
Pint Blanche

€ 8,75

Brownie

€ 8,25

Smeuïg Amerikaans chocolade taartje, kletskop
en witte chocolade crunchijs

Crème brûlée

Diverse kazen met kletsenbrood, vijgenchutney
en honing

€ 7,50

€ 7,50

Koffie met Likeur 43 met half geslagen room
€ 7,50

Koffie met Drambuie met half geslagen room
€ 8,50

Italian Coffee

€ 7,50

Koffie met Amaretto met half geslagen room
€ 8,75

D.O.M. Coffee
Koffie met D.O.M. Benedictine met half geslagen room

Bol vanille-ijs met licor 43 overgoten met warme
koffie en slagroom

Kaasplankje

€ 7,50

Koffie met Grand Marnier met half geslagen room

Scottish Coffee

Vers rood fruit met frambozensorbet, sap van
aardbeien, licht geslagen room met Crème de Cassis

Waal koffiedessert

French Coffee
Spanish Coffee

€ 7,50

Traditioneel gerecht wat letterlijk gebrande room
betekent. Gemaakt van vanille custard met
gekarameliseerde suiker

Cappuccino van rood fruit

Irish Coffee
Koffie met Irish whiskey met half geslagen room

Originele dame blanche in een pintglas met
pure chocoladesaus en slagroom

€ 13,50

€ 7,50

