
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:
Venkel
Sous vide gegaard met sinaasappel, tahini dressing en quinoa.

Tataki van Runderbavette
Koffie en hazelnoot crumble, zoet zure beukenzwam 
en espresso-soja dressing. 

Prei
Roquefortcreme, hazelnoot, mayonaise van geroosterde prei 
en peterselie olie. 

Tartaar van Zeebaars
Grapefruit, schuim van avocado, gerookte olijfolie en een 
crumble van zeebaars huid en Parmezaanse kaas.  

Soep
van waterkers, spinazie en dragon met een gepocheerd ei, 
groene asperge, aardappel en ansjovis. 

Hoofdgerechten (los gerecht 15,00), keuze uit: 
Baby short-Rib
Met creme van aardappel en roquefort geserveerd met 
paddenstoeltjes en thijm. 

Heilbot
Met amandel, olijf, spinazie en romige schaaldierensaus.  

Runderbavette
Van de grill met groene asperge, bimi, nuoc mam en sesam. 

Krokante Taleggio
Met groene linzen, chutney van sjalot en rode wijn, 
gecrushte macadamia. 

Surf & Turf (+ 2,50)
Ossenhaas met een grote black tiger garnaal, umamisaus, 
gebrande paprika en gemarineerde courgette.  

Dessert, keuze uit:
Rode vruchten
Pure chocolade mousse, chocolade crumble, rode vruchten 
met yoghurt mousse en hangop van vanille.  

Limoen
Witte chocolade bavarois, limoen gel, vanille mousse, limoen 
ganache, witte chocolade crumble en een krokantje van 
napoleon.  

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 Geitenkaas, chioggiabiet, pecannoot en honingvinaigrette.        12,00

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.    
Carciofo  12,00
Artisjok, kapperappeltjes, rode ui en olijven
Coccinella 12,50
Tomaat, beenham, kalamata-olijven.   
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 rode peper.    
Formaggi  14,50
Gruyere, rozemarijn, ui en cipollini uitjes.    
Mangiafuoco 13,00
Sriracha kip, pittige tomatensaus, zwarte olijf en rode ui.   
 
Pasta’s
Lasagne bolognese  11,00
Tortelinni 13,00
Met vijgen, noten en gorgonzola-mascarponesaus.  
Spaghetti gamba  14,00
Tomatensaus, peper en knoflook.  
Spaghetti alla Puttanesca 11,00
Olijven, ansjovis, kappertjes en kerstomaatjes. 

Bijgerecht
Brood met 3x dip     5,00
Groene salade      4,00
Salade Caprese    7,50
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
Italiaanse vleeswaren, kaas, olijven, nootjes, zoetzuur en brood.
Borrelplank deluxe  25,00
Bittergarnituur, een pizza naar keuze en antipasti.  

Dessert 
Lemoncello-mascarponetaart   6,50
Tiramisu   6,00
Brownie 3,00

Wijnen (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.


