STARTERS
Brood met kruidenboter
Brood met olijven-truffeltapenade
Brood met makreel American en tonijnsalade
Nacho’s met guacamole en Mexicaanse saus
Nacho’s gegratineerd met kaas,
geserveerd met chilisaus
De Luxe; Brood, kruidenboter,
olijven-truffeltapenade, Serranoham en aioli
Dorpszicht Platter; Brood, diverse tapenades,
kruidenboter, Serranoham, chorizo,
nacho’s, guacamole en Mexicaanse saus

VISGERECHTEN
V
V
V
V
V

€
€
€
€
€
€

3,75
3,75
7,50
4,75
6,50
7,50

€ 12,50

€ 10,50
V

€

9,75

€ 12,00

V

€
€

9,75
8,75

€ 12,75
V

€

9,75

€ 11,50
€ 17,50

SOEPEN
Tomatensoep met pestocrème
S € 3,75
Uiensoep gegratineerd met kaas
S € 3,75
Mosterdsoep met gebakken spekjes S € 3,75

M€
M€
M€

5,75
5,75
5,75

MAALTIJDSALADES
Salade Kaas, mozzarella, tomaat, brie,
gegratineerde geitenkaas, honing
Salade Vis, makreel American,
tonijnsalade en zalm
Salade Rundercarpaccio, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en pestodressing
Salade Riche, combinatie van diverse vis
en vlees lekkernijen

V

€ 16,50
€ 17,50
€ 16,50
€ 17,50

TAGIATELLES
Tagliatelle met champignons, mozzarella,
tomaat, olijven, groenten, pesto,
Parmezaanse kaas en rucola
Tagliatelle met gamba’s, groenten, rode peper,
knoflookolie, Parmezaanse kaas en rucola
Tagliatelle met gerookte zalmfilet, pestocrème,
Italiaanse kruiden, groenten,
Parmezaanse kaas en rucola

€ 14,75
€ 19,75
€ 19,75
€ 17,75
€ 18,50
€ 21,50

Onze visgerechten worden geserveerd met onbeperkt
aardappelgarnituur en salade

VOORGERECHTEN
Serranoham met meloen, balsamico en walnoten
Salade Caprese, mozzarella, tomaat,
rode ui, pijnboompitten en pesto
Rundercarpaccio met pestodressing,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Vistrio op crostini’s, tonijnsalade,
makreel American, gerookte zalmsalade
Knoflook champignons, gegratineerd met brie
Carpaccio van verse tonijn met five spice olie
en zoetzure komkommer
Salade met gegratineerde geitenkaas,
peer, noten en balsamicodressing
Gamba’s piri piri, in knoflookolie,
bereid met rode peper
Proeverij van vijf kleine voorgerechten,
een verrassing

Kibbeling geserveerd met frites, salade
en ravigottesaus
Huisgerookte Zalmfilet met tzaziki
Kabeljauwfilet met mosterdsaus en
een krokantje van Serranoham
Scholfilet met gepofte trostomaatjes
en basilicumolie
Slibtong, drie stuks in de roomboter gebakken,
geserveerd met remouladesaus
Vispalet, combinatie van diverse soorten
gebakken vis, geserveerd met witte wijnsaus

V

€ 16,50

VLEESGERECHTEN
Dorpszicht Burger van 100% Iers rundvlees
met ui, spek, sla en kaas
Varkenshaas gevuld met brie,
geserveerd met rode wijnsaus
Wiener Schnitzel geserveerd
met champignonroomsaus
Grainfed Lendebiefstuk geserveerd met
knoflookchampignons en kruidenboter
Saté van de haas, geserveerd met frites,
salade en kroepoek
Pepersteak geserveerd met pepersaus
Spare Ribs geserveerd met twee koude sauzen
Biefstuk Bali, Oosterse ketjapsaus
met gebakken uitjes
Holsteiner Schnitzel met gebakken uien,
champignons en een spiegelei

€ 14,75
€ 19,75
€ 18,00
€ 23,50
€ 15,75
€ 23,50
€ 19,50
€ 23,50
€ 18,75

Onze vleesgerechten worden geserveerd met onbeperkt
aardappelgarnituur en salade

MEXICAANSE GERECHTEN
Enchilada, opgerolde tortilla gevuld met groenten,
ui, Mexicaanse saus, naar keus met gekruid
gehakt of stukjes kipfilet, gegratineerd met
kaas, bonen, rijst, salade en guacamole
Nachos Todos , knapperige nacho’s met gekruid
gehakt, Mexicaanse saus, kaas, ijsbergsla
en guacamole
Nachos Pollo, knapperige nacho’s met stukjes
kipfilet, Mexicaanse saus, kaas, ijsbergsla
en guacamole
Kaasfondue geserveerd met rauwkost, stokbrood
en nacho’s om te dippen

€ 18,00

V = Vegetarisch of tevens vegetarisch te bestellen
S = Klein
M = Middelgroot

€ 18,50

Heeft u een allergie? Vertel het ons!

V

€ 16,00

V

€ 15,50

€ 15,50
V

€ 16,00

