
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:
Pompoen en biet
Ricotta met honing, pompoen, gele chioggia biet, pompoenpit, 
walnoot en vadouvan-vigrainette.

Steak Tartare
Op klassieke wijze; augurk, kappertjes, tabasco, gepekelde 
eierdooier, mayonaise van cipollini uitjes. 

Gerookte ribeye
met krokante salade van rode kool, rozijn, pistache, 
zilveruitjes en dragon mayonaise.

Rauwe verse zalm, gravad lax
Gemarineerd in rode biet, dille, limoen, vodka en mierikswortel. 
Geserveerd met groene asperge, rode biet en citrusdressing. 

Bisque
Romige kreeftensoep met hollandse garnalen. 

Hoofdgerechten (los gerecht 15,00), keuze uit: 
Hert sukade
Gestoofde sukade van hert, geserveerd in eigen jus 
met puree van aardappel en bospeen.

Ganzenborst
Gelakt met zwarte knoflook, zoete aardappelpuree, 
crumble van abrikoos en pistache en een veenbessensaus.

Ossenhaas
Paddenstoelen, winterse groenten en pepersaus.

Kabeljauw
Erwten, tuinbonen, artisjokharten, spek 
en een citroen dille saus.  

Tartelette
Met verschillende paddenstoelen, pastinaakcreme 
en een truffel-roomsaus. 

Dessert, keuze uit:
Stoofpeer 
Merenque, sinaasappel-chocomousse en kletskop. 

Tarte tatin
Klassiek taartje van bladerdeeg, appel, karamel en vanille. 

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
Gerookte Makreel, druif, venkel en appeldressing.    14,00

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.    
Spinaci e gorgonzola   14,00
Bladspinazie, blauwe kaas, zongedroogde tomaat en champignons.
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 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
Tagliatelle Pestosaus 12,00
Cherrytomaat, rode ui en Parmezaanse kaas. 
Spaghetti gamba  14,00
Tomatensaus, peper en knoflook.  
Penne gekonfijte eendenbout 14,00
Rode wijn, pompoen en rozemarijn. 

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
Italiaanse vleeswaren, 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 3,00

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.

   
    

           UNA V
O

LTA  W O R LD TOUR

Elke week serveren wij, naast onze normale kaart, 
diverse specials in een bepaald landenthema. 

Houd onze sociale media in de gaten of kijk op 
www.restaurantandermaal.com/worldtour


