Keuze menu
2 gangen 21,-

3 gangen 24,50

Voorgerechten 6,50
Vis trio (+ 2,-)

Carpaccio

Gerookte zalm, gamba´s in knoflook olie & tonijnsalade
geserveerd met toast

Ingerold met pesto, geserveerd met oude kaas
en pijnboompitjes

Salade pulled chicken

Tomatensoep

Sla met gebakken champignons en pulled chicken

met croutons en room

Uiensoep
Met kaas en crouton

Geitenkaas salade
Gemengde salade met warme geitenkaas en spek

Hoofdgerechten* 14,50
Gebakken Zalm

Surf ´n turf (+ 2,-)

Met tagiatelle, diverse groenten en beurre blancsaus

Malse biefstuk & gamba´s met romige
knoflooksaus

Grilspies van varkenshaas

Malse Biefstuk (+ 2,-)

Geserveerd met sla en cocktailsaus

Kipsaté

200 gram geserveerd met saus naar keuze,
champignon-, peper- of gorgonzolasaus

Atjar, krokante ui en cassave chips

Spareribs (+ 2,-)
Geserveerd met sla, cocktail- & knoflooksaus
* Al onze hoofgerechten worden standaard geserveerd met frites en mayonaise

Nagerechten 6,50
Dame Blanche

Special Coffee ( + 1,-)

Vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Keuze uit Irisch-, Spanisch-, Italian-, of
Braziliancoffee

Coupe Advocaat
Vanilleijs met advocaatcrème en slagroom

Bread & Butter pudding
Met yoghurtijs en slagroom

Aardbeien
Verse aardbeien met slagroom

Koffie of thee
Zoete lekkernijen
Alle gerechten zijn ook los te bestellen en/of te combineren met het vegetarische menu

Vegetarisch Menu
2 gangen 21,3 gangen 24,50

Special Coffee
7,50
Irisch met Jameson

Voorgerechten 6,50

French met Grand Marnier

Pasta salade

Brazilian met Tia Maria

Tagiatelle met gemarineerde tempeh en oosterse
dressing

Italian met Amaretto
Spanisch met Licor 43

Tarte Tatin
Taartje met geitenkaas walnoten en honing

Tomaten soep
Met croutons en room

Hoofdgerechten 14,50

3 gangen Kinder menu

LJ´s Loempia

10,50

Loempia gevuld met brie, walnoten en abrikozen
geserveerd met gesmoorde groenten en friet

Papadum met linzen groenten
Marokaans gekruid stoofpotje van linzen en diverse
groenten

Risotto

Voorgerechten 3,00
Kindjes sla
Gemengde sla met geheime dressing
geserveerd met huisgerookte kip

Tomaten soep
met room

Met venkel, paddenstoelen en parmazaanse kaas

Hoofdgerechten 6,50
Kroket

Nagerechten 6,50

Met friet, mayoniase en appelmoes

Kip- of cheesefingers
Nagerecht naar keuze van het

Met friet, mayoniase en appelmoes

keuze menu

Sparerib
Met friet, mayoniase en appelmoes

Nagerechten 3,Alle gerechten zijn ook los te bestellen, en/of te
combineren met het keuze menu

Kinderijsje

A La Carte Kaart
Voorgerechten
6,5
Met gerookte kip en croutons

Geitenkaas uit de oven

7,5

Met peer, walnoten crumble en honing

Gemarineerde zalm

8,5

Limoenmayonaise, zoetzure groenten

Provençaalse gamba’s

8,5

Olijfolie, knoflook, tomaat, peterselie geserveerd met stokbrood

Pulled porc

7,5

Met aardappel rösti en chutney van gekarameliseerde ui

Carpaccio

8

Ingerold met pesto, geserveerd met oude kaas en pijnboompitjes

Hoofdgerechten
Rode Mul

12,5

Romige saffraan saus, gesmoorde groenten

Zalm met pesto uit de oven

14

Geserveerd met gesmoorde groenten

Kipsate

12,5

Zoetzure groenten, krokante ui en cassavechips

Varkenshaas

13,5

Gorgonzolasaus, gesmoorde groenten

Surf ´n turf

14,5

Biefstuk en gamba’s met romige kruidenbotersaus

LJ Steak

17,5

200 gram met saus naar keuze: gorgonzola-, peper-, of champignonsaus

Loempia’s

12,5

Gevuld met spinazie, feta en paddenstoelen
*Alle hoofd gerechten worden geserveerd met friet en mayonaise

Nagerechten
Dame Blanche

5

Vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Brownie

6,5

Met salted caramel en huisgemaakt sinaasappel chocolade ijs

Bread & Butter Pudding

6

Geserveerd met vanille ijs en slagroom

Cheesecake

6

Met een coulis van rood fruit

Special Coffee
Irisch, Spanisch, French of Brazil coffee

7,5

