Voorgerechten
Koud
Ossenhaas carpaccio

Warm
11,95

Chicken wings

8,50

Huisgemaakt met rucola, Parmezaanse
kaas, notenvariaties, zongedroogde
tomaatjes en een truffeldressing

Sweet or spicy. Kippenvleugeltjes van de
Green Egg

Bietencarpaccio

Sweet or spicy. Onze befaamde spareribs
van de Green Egg

10,95

Dungesneden rode bietjes met een
mierikswortelcrème, notenvariaties en
gebrande geitenkaas

Garnalen cocktail

10,95

Een frisse cocktail met garnalen, frisse sla
soorten, ui, Granny Smith en een whisky
dressing

Gerookte zalm

10,95

BBQ ribs

Gamba's de Admiraal

8,50

10,95

Spicy gamba's uit de wok met kruidenolie
en wakame

Soep van de dag

6,55

Elke dag een smaakvolle creatie van ons
enthousiaste keukenteam

Gerookte zalm, met frisse slasoorten,
kappertjes, ui en een limoen-koriander
dressing
f

Huissalade met geitenkaas

10,95

Salade met warme geitenkaas,
notenvariaties en een mierikswortelcrème

Broodplankje

4,35

Met huisgemaakte kruidenboter en aïoli

Ons keukenteam houdt op uw verzoek rekening met uw allergieën, gluten en lactose intolerantie
en andere dieetwensen

Vleesgerechten
BBQ ribs

19,50

Sweet or spicy. Onze befaamde spareribs

Lam

23,95

Twee verschillende delen en drie
verschillende bereidingen, laat u verrassen

Lamsrack

31,50

Een kroon van lamsrack met bijpassende jus

Spies

19,50

Spies met een duo van varkenshaas en malse
kippendijen

T-Bone steak

27,50

Eendenborst van de Green Egg met een jus
van honing-tijm

Tournedos
160 gram
225 gram

29,50

Een botermals, gemarmerd, imposant stuk
vlees van een van de lekkerste delen van het
rund

Mixed grill

25,95

Een smaakvolle combinatie van biefstuk,
varkenshaas, spareribs en kip van de Green
Egg

Surf en turf

34,95

Surf zijnde de zee en turf het land. Tournedos
en gamba's

30,50

Een steak van 500 gram afkomstig van de
dunne lende van het rund

Boerderijeend

Zuid Amerikaanse ribeye

25,95
29,95

Het malste stukje vlees van het rund

Sauzen
U kunt bij ieder gerecht zelf uw saus of jus
kiezen, één sausje per gerecht:
Kruidenboter
Pepersaus
Champignon roomsaus
Gorgonzolasaus
Jus met honing-tijm
Jus met gepofte knoflook
Extra friet 1,50
Extra saus 1,00

De gerechten worden geserveerd met heerlijke friet en een frisse salade, per twee personen

Visgerechten
Zalm

23,95

Van de Green Egg met bijpassende saus

Zeebaars

22,95

Op de huid gebakken met bijpassende saus

Gamba spies

25,95

Spies met pittige gamba's van de Green Egg
met knoflook

Vangst van de dag

Dagprijs

Iedere dag een andere vangst

Kindermenu
Voor de kinderen hebben wij een bord met
heerlijk gekruide frietjes, mayonaise,
appelmoes en een keuze uit de volgende
diverse lekkernijen

De gerechten kosten 8,95
U kunt één van de volgende gerechten kiezen:

Vegetarisch
Risotto

21,95

Van paddenstoelen, ui, Parmezaanse kaas en
zongedroogde tomaatjes

Wisselende schotel

21,95

Iedere week een andere vegetarische
verrassing van ons enthousiaste keukenteam

Zalm van de Green Egg;
Biefstuk van de Green Egg;
Chicken wings;
Van Dobben kroket;
Frikadel;
Spareribs.

Ook hebben we voor de kinderen een
3 gangenmenu voor slechts 15,95
Tomatensoep;
Keuze uit de zes hoofdgerechten;
Nagerecht met verrassing.

De gerechten worden geserveerd met heerlijke friet en een frisse salade, per twee personen

Nagerechten
Crème brûlée van koffiebonen

8,50

Het allerlekkerste Franse nagerecht uit de
17de eeuw, geserveerd met chocolade ijs en
slagroom

Dame blanche

7,50

Een klassieker, roomijs met chocoladesaus

Sorbet

8,75

Frisse fruit ijssoorten met vers fruit en
slagroom

Chocolate dream

10,95

Een chocolade dessert om bij weg te dromen

Arretjescake

7,50

Klassiek Nederlands dessert met biscuit en
chocolade

Kaasplankje

10,95

Diverse bijzondere kaassoorten, vijgenbrood
en een heerlijke compote van vijgen

Kinderijs

4,95

Vanille- en chocolade ijs, geserveerd in een
leuke beker die de kinderen mee naar huis
mogen nemen

