MENUKAART

MENUKAART

LUXE BROODJES

VOORGERECHTEN

Stokbroodje satékip met rode ui, tauge, cashewnoot & satésaus

€ 9,50

Carpaccio met parmezaanse kaas, rucola & pesto

€ 12,50

Sandwich mozzarella, rucola, tomaat, basilicum, avocado & mayonaise

€ 8,50

Vitello tonnato met tonijnmayonaise & appelkappertjes

€ 13,50

Broodje warme geitenkaas met krokante bacon, pijnboompit & appel

€ 8,50

Trio van vis; zalm, garnalen & paling

€ 15,50

Sandwich met tonijnsalade, mayonaise, rode ui, olijven en paprika

€ 8,50

Pizza tonijn met wakame, shiitake, wasabimayonaise, gember & limoengel

€ 16,50

3 mini-broodjes zalm, garnalen & paling

€ 9,50

Steak tartaar (maandelijks wisselend)

€ 16,50

Club sandwich: kip, ijsbergsla, bacon, tomaat, eiersalade, kappertjes & knoﬂookmayonaise

€ 12,50

Broodje carpaccio met Parmezaanse kaas & rucola

€ 10,50

Stokbrood & kruidenboter

€ 3,95

SALADES
Caesarsalade met romaine sla, kippendij, spek, ansjovis, croutons & Parmezaanse kaas
Salade met gemarineerde artisjok, geitenkaasouﬄé, gemengde salade, tomatensalsa,
aceto, radijs & pecannoten
Salade Niçoise met gegrilde Albacore-tonijn, haricots verts, tomaat, rode ui, eitje, kropsla &
la Ratte-aardappels

Klein:
Groot:
Klein:
Groot:

€ 15,50
€ 19,50
€ 15,50
€ 19,50

Klein:
Groot:

€ 15,50
€ 19,50

Oesters classic, half dozijn
€ 19,50

WARME GERECHTEN
Gamba’s in hete olie

€ 15,00

Sliptong in roomboter gebakken met stamppotje rucola of met stamppotje rode kool met

€ 25,50

butter & eek
Noedels met ossenhaas

€ 15,50

USA hamburger Black Angus, met ei, spek, cheddar, huisgemaakte friet & salade

€ 16,50

Romige aardappelgnocchi met Gorgonzola, bladselderij, spinazie, aceto uitjes en bundelzwam

€ 21,50

Fettuccine 'surf & turf' met gamba’s en ossenhaas in een pittige saus van tomaat & ui

€ 22,50

Pulled porc tussen krokant lasagneblad met gemarineerde spitskool, zoetzure rode ui,

€ 21,50

sambalmayonaise & gerookte amandel

SOEPEN
Tomatensoep

€ 5,50

Uiensoep met Gruyère

€ 6,50

Erwtensoep met roggebrood en spek

€ 7,50

*Bij de tomatensoep, uiensoep, salades en voorgerechten wordt stokbrood & kruidenboter meegeleverd

Geroosterde ossenhaas, sjalot, wortel, rode wijnjus (bordelaise) & huisgemaakte friet

€ 26,50

Verse vis van de markt (maandelijks wisselend)

€ 25,50

Kipstaté met satésaus en huisgemaakte friet & salade

€ 18,50

Kinderbox (huisgemaakte friet met bittergarnituur 6 stuks)

DESSERT
Cheesecake

€ 5,50

HUISWIJN PER FLES
€ 5,50

Witte wijn Chardonnay of Sauvignon

€ 16,50

Rode wijn Brindisi of Monastrell

€ 16,50

WINTER BOX
Onze regelmatige wisselende dinerbox. Heerlijk, snel én supereenvoudig! In een
handomdraai de lekkerste gerechten op tafel.
kijk op onze website bij 'menukaarten' voor meer informatie:
www.damhotel.nl of volg ons op Facebook voor de laatste updates.
Vanaf 2 personen | € 39, 50 pp | minimaal 1 dag van tevoren te bestellen
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