SOEPEN
TOMATENSOEP (V)
Soep van pomodori tomaten met een
groene kruiden-mozzarella crouton

7,00

LENTE-UI SOEP
Soep van lente-ui en courgette met groene curry, kokos,
kip en garnalen

7,50

VOORGERECHTEN

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

ZWAARDVIS
Gemarineerd in tequila met guacamole, tortilla krokantjes,
salsa van maïs en waterkers

10,50

PALING
Gerookte paling in groene kruiden met doperwtencrème
en saucijzenbroodje van rivierkreeft

10,50

GEITENKAAS (V)
Met honing, spinaziesalade, cashewnoten en kersenvinaigrette

9,50

KOMKOMMER (V)
Komkommer gevuld met venkel, roseval en feta met groene
gazpacho en knoflookbrood

9,50

EENDENBORST
Licht gerookt met sinaasappelgelei, frisse dragonsalade,
brioche en rode biet

10,50

CARPACCIO
Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf, rucola en
pestodressing		

10,50

VITELLO TONNATO		
Geroosterde tonijn met kalfswang, tonijndressing en
krokante gnocchi

10,50

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

P.P. 13,50

HOOFDGERECHTEN
MOSSELEN
Pannetje met mosselen in bier gegaard met 3 dips en brood

19,50

SCHOLFILET
		
21,50
Met rosevalaardappel, spinazie, peulen, garnalen en kreeftensaus
TARTE TATIN (V)
Van bloemkool en rosevalaardappel met St. Nectairekaas,
groene asperge en vadouvansaus

18,50

LAMSENTRECOTE
Met tijm en rozemarijn, lamszwezerik, peulen, bloemkool in
balsamico en saus van bramen

22,50

GRILLGERECHTEN
GRILLPLANK
Wisselend grillgerecht voor twee personen om te delen

DAGPRIJS

RUNDERBIEFSTUK
Biefstuk van Iers rundvlees gelakt met smokey BBQ saus,
zomergroenten en oerfriet met aïoli

22,50

KIPDIJSATÉ
18,50
Met teriyaki en sesam, gewokte noedels en Oosterse groenten,
pindasaus, kroepoek
KALFSRIB-EYE
Gemarineerd en licht gerookt, oesterzwammen, spinazie en
rode port truffelsaus

21,50

MAALTIJDSALADES
CARPACCIO
Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf, rucola en
pestodressing

15,50

GEITENKAAS
15,50
Met honing, spinaziesalade, cashewnoten en kersenvinaigrette
POKÉ BOWL VIS
Tonijn, zwaardvis, gamba’s, rijst, komkommer, frisse salade
en guacamole

16,25

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

NAGERECHTEN

PORT QUINTA DO SAGRADO

CRÈME BRÛLÉE
Kersen crème brûlée met kersensorbetijs

7,50

TIRAMISU
Van framboos en oreokoekjes met dark cookie roomijs en
frambozencoulis

7,50

WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE
Met Amaretto roomijs, kletskop en karamelsaus

7,50

DAME BLANCHE
Vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus

7,50

KOFFIE COMPLEET
Diverse lekkernijen met koffie naar keuze

7,50

KAASPLATEAU
Met 5 soorten kaas, appelstroop en noten-kruidkoek

9,50

KOFFIE
IRISH COFFEE
Combinatie van koffie, Bushmills, bruine suiker
en ongezoete room

7,00

FRENCH COFFEE
Grand Marnier, koffie en ongezoete room

7,00

TIA ESPRESSO MARTINI
Een stijlvolle koffiecocktail met zachte tonen van vanille
en toffee uit de Tia Maria en eindigt met de kracht van wodka

7,00

SPANISH COFFEE
Met Licor 43, koffie en room

7,00

SALTED CARAMEL MACCHIATO
Zout, caramel, koffie en melk, een heerlijke combinatie

3,80

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

LBV
4 tot 6 jaar gerijpt in houten vaten,
smaken van roodfruit en rozijntjes

5,75

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

6,75

20 YO TAWNY
8,75
Complexe smaken van gebrande noten
en specerijen. Afdronk lijkt eeuwig te duren!
PORTPROEVERIJ
12,50
Voor als u niet kunt kiezen, drie
kleine glaasjes van bovengenoemde port

