WELKOM BIJ DE ENGEL
WAT LEKKER IS DE ZOMER!
We hebben al heerlijk mogen genieten van een paar prachtig zonnige
dagen. Er zullen er hopelijk nog vele volgen, want voor velen komt de
zomervakantie eraan!
De kersenbomen staan wederom krom van de zoete, sappige k
 ersen
en zorgen voor een flinke bedrijvigheid rondom ons mooie Wijk
bij D
 uurstede. Maak eens een fietstocht langs de boomgaarden en
ga dan op een bankje langs de rivier smikkelen van het zachte fruit.
Neem d
 aarna een verwenmomentje op het terras van De Engel. Bestel
een heerlijk zomers speciaalbiertje of koude witte wijn met een goed
g evulde proefplank en vier de zomer!
Met veel plezier en zorg hebben wij ook nu weer een gevarieerde
kaart voor u samengesteld. Vlees, vis of toch liever vegetarisch? Er is
voor ieder wat wils. Naast de gewone kaart hebben we ook heerlijke
s eizoensgebonden gerechten waarmee we je graag verrassen. Vraag
ernaar bij onze medewerkers.
Ook dit jaar worden er weer volop evenementen g
 eorganiseerd die de
stad helemaal laten opbloeien. Op de site van het VVV kun je hier alles
over vinden. Over de kermis bijvoorbeeld, van 25-29 juli. Verder is er
n atuurlijk genoeg te zien en te doen in de vele winkeltjes en galeries.
We wensen u een heerlijke zonnige zomer toe!
Joost Vernooij, Marjolein van der Horst en medewerkers de Engel

SOEPEN
TOMATENSOEP (V)

6,50

RUNDERBOUILLON

6,50

Met basilicum en Krommerijnham

Met ossenstraatravioli, lente-ui, tomaat en kervel

VOORGERECHTEN
ZALMTARTAAR

9,50

GARNALENTRIO

10,50

GEITENKAAS (V)

9,00
15,50

Tartaar van verse en gerookte zalm, met salade van paksoi,
kokkels en sojadressing

Cocktail van garnaal, gemarineerde gamba en garnalenkroketje

maaltijdsalade

Gegratineerd met honing, frisse salade, kersendressing
en macadamianoten

KERRIESABAYON (V)

9,00

KROMMERIJNHAM

9,50

Met bloemkool, broccoli, kiemgroenten,
hazelnoot en krokante Parmezaan

Met eendenmousse, gegrilde brioche en frambozencompote

CARPACCIO

maaltijdsalade

9,50
15,50

Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf, rucola en balsamico

GEROOKTE KALFSRIBEYE

Met kervel, komkommer, kreeftenmayonaise en rivierkreeftjes

Al onze voorgerechten worden geserveerd met brood,
olijfolie en aïoli. Gerechten met een (v) kunnen ook
vegetarisch geserveerd worden.

PROEVERIJ DE ENGEL

Diverse kleine gerechtjes om te delen op 1 plank.
Vanaf 2 personen.

9,50

12,50 P.P.

HOOFDGERECHTEN
ZEEUWSE MOSSELEN

19,50

Pannetje met mosselen in donker bier en drie sausjes

WISSELEND VISGERECHT
Wij vertellen u graag meer!

DAGPRIJS

BIETENCOUSCOUS (V)

18,50

MAISHOENDER

21,50

Met torentjes van courgette gevuld met feta, lente-ui en walnoot

Gevuld met mozzarella, knoflook en peterselie,
mosterdboontjes, la ratte aardappel en tijmjus

GRILLGERECHTEN
WISSELEND GRILLGERECHT
Wij vertellen u graag meer!

DAGPRIJS

RUNDERBIEFSTUK

21,50

VARKENSHAAS SATÉ

18,50

RUNDERRIBEYE (250 GRAM)

24,50

La ratte aardappel in groene kruiden met
spinazie, zontomaat en rozemarijnjus

Zoetzure groenten, foe yong hai, pindasaus, kroepoek

Met groene kruiden, gegrilde mais, kerstomaat,
boontjes en aardappelsalade met spek en lenteui

POKÉ BOWL
VIS

15,50

RAUWE HAM

15,50

Gerookte zalm, forel, gamba's, rijst, komkommer,
frisse salade, kreeftenmayonaise
Krommerijnham, frisse salade met watermeloen,
avocado, bloemkool, rivierkreeft, rijst en kerriesabayon

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frietjes en op verzoek salade.

NAGERECHTEN

PORT VAN DOW'S

KERSENTAARTJE

7,00

CHOCOLADE CRÈME BRÛLÉE

7,00

Met hangop, lavendelsiroop en amarenenroomijs

Met bitterkoekjesroomijs

BRAMEN TIRAMISU
Met cassis sorbetijs

7,00

DAME BLANCHE

7,00

KOFFIE COMPLEET

7,00

KAASPLATEAU

9,00

Vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus

Diverse lekkernijen met koffie naar keuze

Met 5 soorten kaas, appelstroop en noten-kruidkoek

KOFFIE
IRISH COFFEE

6,00

FRENCH COFFEE

6,00

ITALIAN COFFEE

6,00

SPANISH COFFEE

6,00

COFFEE 43

6,00

Met Bushmills en bruine suiker

Met Grand Marnier

Met Amaretto

Met Tia Maria

Met Liquor 43

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. We hebben een uitgebreide
allergenenspecificatie. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

LBV 2011

5,75

10 YO TAWNY

6,75

20 YO TAWNY

8,75

Vol, rijk, maar perfect in balans.
Een fraaie droge afdronk

Amber, gouden kleur. Zeer fijne
port met een zachte en rijke smaak

Complexe smaken van gebrande noten
en specerijen. Afdronk lijkt eeuwig te duren!

PORTPROEVERIJ

Voor als u niet kunt kiezen, drie
kleine glaasjes van bovengenoemde port

10,50

