GLUTENVRIJ MENU
Beste gast,

WARME GERECHTEN

Om u steeds een betaalbare avond aan te
kunnen bieden, vragen we u om verspilling tot
een minimum te beperken.

KOUDE GERECHTEN

Diverse tapasgerechtjes zijn ook vegetarisch
te bestellen. Let daarvoor op dit symbool:
Pittig gekruide gerechten zijn aangegeven met
dit symbool:
Vraag ons bedienend personeel voor meer
informatie.

3.	Meloen met serranoham

35. Argentijnse beef

4.	
Kip pesto-yoghurt salade

38. Gamba’s op Oosterse wijze

5.	
Paling / Zalm duo

40.	In knoflook gemarineerde scampi op spies

6.	
Groene asperge salade

43. Gebakken coquilles

14.	Hollandse garnalen met cocktailsaus

44. Witvisje op Oosterse wijze

15. Tartaar van tonijn

45. Gebakken zalmfiletje

16.	Seizoensgerechtje van de maand

46. Pikante kip

62. Crème brûlée

47. Ossenhaas op Oosterse wijze

64.	Sorbetje met vruchtjes

51. Pikante gamba’s

68. Vers fruit

Eet smakelijk!

Danny & Nicole

Onze keuken is open:
dinsdag van 17.30 - 23.00 uur
woensdag t/m zaterdag van 17.00 - 23.00 uur
zondag van 17.30 - 22.30 uur
Onbeperkt Tapas eten:
Kinderen 0 t/m 2 jaar: GRATIS
Kinderen 3 t/m 4 jaar: €5,Kinderen 5 t/m 12 jaar: €13,50

Toast & Tapas

Elke zondag van 13.00 - 17.00 uur €32,50

(all-inclusive, excl. speciaal bieren/wijnen/mix dranken)
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gratis wifi dannyseeterij #dannyseeterij DannysEeterij

BIJGERECHTEN

30. Gemarineerde lamspiesje

56.	Ongekruide friet

truffelmayonaise, spekjes, kaas

31. BBQ – speklapje

57. Patatas Bravas met aïoli

en pijnboompitten

32. Varkenshaasje

59.	Peultjes met paprika,

2.	Carpaccio van ossenhaas met pesto,

(in overleg met de keuken)
17.	Salade Caprese (mozarella, tomaat,

basilicum)
18. Knoflook garnaaltjes

19. Thaise komkommersalade
21. Salade van geitenkaas met honing

23.	Tomaten crème soep

60. Rauwkost salade

NAGERECHTJES

69. Chocolade mousse
61.	Vleesje van de maand
(in overleg met de keuken)
62.	Visje van de maand
(in overleg met de keuken)

SOEP

champignon en ui

63.	Wereldgerechtje van de maand
(in overleg met de keuken)

71. Hangop met rood fruit
73. Bolletje schepijs
74. Citroen sorbet ijs
77. Sundae caramel
79. Kaasplankje

