
BIJ JE THUIS

Thuis diner  27,50 
3 gangen keuzemenu. Dit menu wordt geserveerd met brood en 
dip en een bonbon voor bij de koffie. 
Of kies voor + 7,50 een 4 gangen keuzemenu, en geniet van 
een extra voorgerecht of dessert.

Voorgerechten, keuze uit:
Pizza pompoen
In vadouvan gemarineerde pompoen, zoet zure chioggia biet, 
schuim van Parmezaanse kaas 
en pompoenpitten. 

Steak Tartare
Tartaar van rundvlees, sugar snaps, bieslook, sjalot, miso, 
teriyaki en wasabi mayonaise.

Hartige Wafel
Mousse van gerookte makreel, crunchy appel, 
gel van groene appel en rasp van Parmezaanse kaas.

Hollandse Garnaal
Garnalen cocktail, gepofte cherry tomaat, little gem 
en umami saus.

Hoofdgerechten (los gerecht 15,00), keuze uit: 
Kalfwang
Gestoofde kalfwang in eigen jus, puree van aardappel 
en bospeen.

Geit
Crème van zachte geitenkaas, brique deeg, 
gepofte boekweit en verschillende soorten radijs. 

Zalm
Op de huid gebakken zalm, gestoofde prei, zeekraal, 
beure blanc en haringcaviaar.

Ossenhaas (+2,50)
Knolselderijcrème, pommes fondant en wildjus.

Portobello
Gevuld met Tallegio en zongedroogde tomaten, 
noten en quinoa.

Dessert, keuze uit:
Kastanje
Crumble en mousse van koffie, cremeux van kastanje 
en een zachte chocolademousse.

Wortel en gember
Carrotcake, in suikerwater, vanille en gember gepocheerde 
peentjes, appelcompote, gel van limoen, appel en wortel.

Kaasplankje
Met vijgenchutney en notenbrood.

Maaltijdsalades geserveerd met brood en dip. 
Carpaccio, gemarineerd en dungesneden,   13,00
truffelmayonaise, Parmezaan, kappertjes
en pijnboompitjes.  
Vitello Tonnato, rosé gebraden kalfsvlees,  13,00
tonijnmayonaise en kappertjes. 
Salade Caprese, tomaat, mozzarella en pesto. 11,50
Gerookte zalm en forel, met zoetzure groenten  14,00
en citroenmayonaise   

Pizza’s
Margherita 10,50
Tomaat, mozzarella en basilicum.  
Salame  11,75
Tomaat, mozzarella, oregano en salami. 
Tonno  14,75
Tonijn, olijf, ui, ansjovis en kappertjes.    
Carciofi  13,75
Artisjok, prei, broccolirasp en paprika.    
Pomodore 13,00
Tomaten, gegrilde groenten en Pecorino.   
Capra 14,25
Geitenkaas, asperge, spinazie en stroop van aceto. 
Prosciutto 15,00
Italiaanse ham, champignons, truffelmascarpone, rucola.
Salsiccia  14,25
Chorizo, salami, rode paprika en peper.    
Formaggi  14,50
Gruyere, rozemarijn, ui en cipollini uitjes.    

Pasta’s
Lasagne bolognese  11,00
Penne paddenstoelen 13,00
Truffelroomsaus en Parmezaanse kaas. 
Spaghetti gamba  14,00
Tomatensaus, peper en knoflook.  
Pappardelle hert 14,00
Brede lintpasta met zacht gestoofd hert. 

Bijgerecht
Brood met 3x dip     5,00
Groene salade      4,00
Frites met mayonaise.  3,00
Zoete aardappelfrites met kruidenmayonaise. 3.75

Borrelen 
Volta borrelplank  17,50
Bittergarnituur en een pizza naar keuze.  
Antipasti borrelplank   17,50
Ham, salami, kaas, olijven, nootjes, zoetzuur en brood.
Borrelplank deluxe  25,00
Bittergarnituur, een pizza naar keuze en antipasti.  

Dessert 
Panna Cotta (lactose-vrij)   6,00
Tiramisu   6,00
Brownie 3,00Wijnen (alleen te bestellen als de bestelling wordt bezorgd) 

Huiswijn wit, per fles 10,00
Huiswijn rood, per fles 10,00
Passende wijn bij je gerecht, per 200 ml                            6,00
Bierpakket met 5 speciaalbieren 10,00

Voor bij de koffie
Bonbon handgemaakt door Creavispa (per stuk).        1,25

Heb je vragen over allergieën of dieetwensen? Bel ons.
Telefonisch bestellen (geen mail) 7 dagen per week vanaf 14.00.

De gerechten zijn af te halen en te bezorgen vanaf 16.30.
T 0345-227228

Op zoek naar alleen een hoofdgerecht? Kijk bij de gerechten van Andermaal.


