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VOORGERECHTEN
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise en oude kaas

Olijven

Breekbrood citroen met kruidenboter

Breekbrood volkoren met kruidenboter

Steak tartaar van ossenhaas met een gepocheerd ei

Steak tartaar van tonijn met Granny Smith appel en gepocheerd ei

Garnalencocktail met ice sla en cocktailsaus

Bladerdeeg gevuld met peer en geitenkaas op spinazie-salade en pompoenpitolie

Uiensoep met kaascrouton (om thuis te verwarmen)

Trio van vis: carpaccio van zalm, kleine garnalencocktail en gerookte paling

Gerookte ribeye met toast van brioche en een salade van mozzarella, olijven en

haricots verts

Zeetongsoep met Hollandse garnalen (om thuis te verwarmen)

Pincho Rossini (koud geserveerd)

Familieschaal carpaccio (voor 3 à 4 personen) met truffelmayonaise en oude kaas

HOOFDGERECHTEN

ON THE SIDE

10.00

3.00

4.00

4.00

10.00

10.00

10.00

8.00

5.00

12.50

10.00

6.50

6.50

30.00

Spareribs, 500 gr, met cajun knoflooksaus

Huisgemaakte runderburger met Old Amsterdam kaas, bacon, ice sla en cocktailsaus

Warm gerookte zalm geserveerd met risotto en beurre blanc

Ossenhaas 200 gr, met garnituur van witlof, kaas en ham uit de oven

Vegetarische Wellington: krokante bladerdeeg met vegan beef, mozzarella, avocado,

portobello en caprese mayonaise 

Gebakken zeebaars met gestoofde venkel en beurre blanc

Saté van kippendijen met saus van rozemarijn en Brand bier, geserveerd met risotto

15.00

13.50

16.50

22.00

15.00

15.00

15.00

Verse frieten

Frisse salade

Aardappelgratin met knoflook en kaas

Gepofte aardappel met kruidenboter

Appelcompote

3.00

3.00

3.00

3.00

2.50

SAUZEN
Rode wijnsaus, champignonsaus, pepersaus, roquefortsaus

Mayonaise, ketchup

2.50

0.50

HUISWIJNEN
Wit, rood of rosé 12.50

Dit menu is alleen op bestelling op te halen. Bestel gemakkelijk via

onze website: www.indeopenkeuken.nl

DESSERTS
Glazen potje gevuld met advocaatparfait met chocoladesaus

Glazen potje gevuld met yoghurtparfait, mandarijn en merengue

Glazen potje gevuld met notenparfait van pistache, hazelnoot en macadamia

6.00

6.00

6.00


