DE
diner
KAART
Genieten!

SOEPEN

GESERVEERD MET
BROOD EN KRUIDENBOTER

Tom Kha Kai met kip, citroengras en rode peper

6.25

Tomatensoep met basilicumroom en pijnboompitten

5.50

Dagsoep vraag uw bediening

5.50

VOORGERECHTEN

GESERVEERD MET
BROOD EN KRUIDENBOTER

Broodplankje met diverse smeersels

6.25

Gegrilde paprika met mousse van geitenkaas, gerookte amandel en vijgenchutney

8.75

Tartaar van ossenworst met Friese uitjes, kapper-appel en gepocheerd kwartelei

11.25

Gebrande zalm met avocado, komkommer en yuzu

11.25

Visproeverij gebakken gamba, gerookte zalm, Hollandse garnalen, bisque van langoustine.
Geserveerd met toast, cocktailsaus en aioli

14.75

Rouleau van kip en eendenlever met saus van geroosterde amandel

12.00

Proeverij van voorgerechten een selectie van voorgerechten
(te bestellen vanaf 2 personen)

MAALTIJDSALADES

14.50 p.p.

GESERVEERD MET
BROOD EN KRUIDENBOTER

Salade De Dikke van Dale geitenkaas, spek, champignons, tomaat en olijven

12.50

Caesar salade kip, gepocheerd ei, Parmezaanse kaas en spek

13.50

Oosterse salade gerookte zalm, gamba’s radijs en sojabonen

13.75

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot de bediening. Zij vertellen u er graag meer over.

HOOFDGERECHTEN

AL ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
M E T F R I E T, S A L A D E E N E E N S A U S N A A R K E U Z E

Liefhebber van ultiem sappig vlees?
We maken het voor u klaar in onze Broiler. Deze unieke gesloten
grill ‑geïmporteerd uit Amerika‑ bereikt een temperatuur van
maar liefst 1000 ºC. Dankzij die enorme hitte schroeit het vlees
meteen dicht. Zo blijven alle sappen en smaken behouden. We laten
het even rusten voor we serveren. Vervolgens kunt u genieten van
mals vlees zoals u dat nog nooit eerder geproefd heeft.
We werken met grain fed rundvlees. Dit betekent dat het vee een
speciaal graandieet krijgt, waardoor het vlees mooi gemarmerd is.
Dit vet smelt bij de bereiding en zorgt voor een heerlijk rijke smaak
en ongekende malsheid.

Côte de boeuf (ca. 1000 gram)
34.25 p.p.
geserveerd met 2 sauzen naar keuze. (per 2 personen)

Buikspek
low en slow 16 uur gegaard op 67 graden

17.75

Dry aged burger
16.50
op een briochebol met tomaat, zure bom, spek en kaas

Brisket langzaam gegaard rundvlees

24.50

Black Angus biefstuk

Surf & Turf plank

19.75

29.50 p.p.

Vanaf twee personen:
Biefstuk, buikspek,
spareribs, zalm en gamba’s.
Met geroosterde groenten.

Picanha
heerlijk Zuid-Amerikaans rundvlees

Grill plank

21.75

27.50 p.p.

Vanaf twee personen:
Picanha, Black Angus biefstuk,
buikspek, saté en spareribs.
Met geroosterde groenten.

S AU Z E N : J U S D E V E AU, B I S Q U E VA N L A N G O U S T I N E S , P E P E R S AU S ,
H O L L A N DA I S E S AU S , C H I M I C H U R R I , B E U R R E C A F É D E PA R I S – E X T R A : 2 .7 5
G E B A K K E N E E N D E N L E V E R 7. 5 0

Bios-verrassingsmenu: geniet van een driegangenmenu en een bezoek aan Pathé

29.95

Veganistisch
Curry Penang rode curry met pinda’s, geserveerd met basmati rijst

16.75

Hachee van shiitake met gestoofde ui en geroosterde groenten

16.25

Vegetarisch
Gnocchi & truffel roomsaus met truffeltapenade, Parmezaanse kaas en groenten

15.75

Vis
Gebakken zalm geserveerd met bisque van langoustines

21.50

Visstoofschotel met gamba’s en garnalen, gegratineerd met puree van knolselderij

17.25

Vlees
Spareribs huisgemarineerd, geserveerd met aioli en chipotlesaus

19.50

Kipsaté van kippendijen met satésaus, kroepoek en atjar

17.50

NAGERECHTEN
Eton mess
8.75
gemarineerde aardbeien met meringue en vanille ijs
Willy tonka
diverse bereidingen van chocolade,
chocolade-ijs en een saus van tonkabonen

KINDERGERECHTEN

9.25

Coupe sorbet
drie smaken sorbetijs met slagroom

8.75

Koffie met huisgemaakte
friandises

5.85

Punky Pinguin kinderijsje

4.75

GESERVEERD MET FRIET & SALADE.
TE BESTELLEN TOT EN MET 12 JAAR

Pasta met kip en pesto

7.75

Spareribs

8.75

Kipsaté

8.75

Kroket of een frikandel

5.50

WIJNKAART
Wit

Glas
4.50

Fles
21.00

4.85

22.50

5.40
Marques De Riscal Rueda (Spanje)
Deze wijn heeft een strogele kleur met aroma’s van tropisch fruit. Het is fris maar zacht
in de mond met een aangename bittere afdronk die typerend is voor de Verdejo-druif.

27.00

5.95
Torres Gran Viña Sol (Spanje)
Chardonnay met een heldere gouden kleur. Deze wijn heeft fijne aroma’s van
tropisch fruit, bloemen en een krachtige structuur. De smaak is vol en intens met
de aangename invloeden van rijping op eikenhouten vaten.

29.50

4.25

19.75

Croix d’Or (Frankrijk)
Een frisse en fruitige rosé met geur van veldbloemen en bosbessen.

4.50

21.00

Rosé d’Anjou (Frankrijk)
Deze frisse Franse rosé heeft een mooie balans tussen fris en zoet.
Met aangename aroma’s van bosbessen.

4.50

21.00

AIX (Frankrijk)
Internationaal veelvuldig in de prijzen gevallen rosé uit de Provence
met Hollandse roots.Deze wijn heeft een frisse, fruitige en ronde harmonieuze
smaak met een lange afdronk. Je proeft onder meer aardbei en watermeloen.

6.50

35.00

Cépage Sauvignon Blanc (Frankrijk)
Een wijn met een mooie, lichtgele kleur. In de neus frisse aroma’s van groene
appel en citroen. De wijn is vol en zuiver met een subtiele hint van limoen.
IL Cigno Pinot Grigio (Italië)
Een Italiaanse wijn met geuren van wit fruit, zoals appel en peer.
De smaak is zacht met frisse zuren en aroma’s van bloemen en citrus.

St. Kilian Mainzer Domherr (Duitsland)
Licht zoete wijn met een verfrissend zuurtje en geuren van appel en perzik.

Rosé

Rood

Glas
4.85

Fles
22.50

Viva La Vida Shiraz-Malbec (Argentinië)
Rond, zacht en tegelijk vol met aroma’s van pruimen en aardbei.
Deze wijn heeft tonen van vanille en kruiden.

4.90

24.00

Marques De Riscal Rioja Crianza (Spanje)
Volle doch frisse wijn van de Temperanillo druif. Diepe aroma’s van rode bes en vanille.
Met een stevige en mooie lange afdronk. Een karaktervolle wijn die de kwaliteit
van de gebruikte druiven toont.

6.30

33.50

Cépage Merlot (Frankrijk)
Aangename Merlot met mooie geuren van bessen, bramen en laurier.

Carnivor Cabernet Sauvignon (Californië)
“Carnivor staat bovenaan de voedselketen” uitermate geschikt bij gegrild vlees.
Een bijna inktzwarte wijn, groots en complex van karakter. Mooie smaken van donker fruit,
bessen, koffie, mokka en eiken.
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