Gerookte zalm

€ 11,00

cornichons, wasabi mayonaise, zeewiersalade, rode bietenlak, papadum

Carpaccio van Waards rund
truffelmayonaise, geroosterde pittenmix, gemarineerde tomaat,
Reypenaer, rucola en olijfolie

€ 10,00

Caesar salade
Romaine sla, gegrilde kip, Parmezaan, croutons, eitje en caesardressing,
ansjovis, brood uit eigen bakkerij, kruidenboter
V

V

€ 7,50

Geitenkaassalade
frisse pluksla, gekonfijte appelblokjes, cherrytomaatjes, gebrande nootjes,
dressing van honing en crème fraîche, brood uit eigen bakkerij, kruidenboter

€ 8,00

Warm broodje uit de bakkerij

€ 4,50

met 3 verschillende smeersels
V

Tomatensoep

€ 5,75

gevuld met een fijne brunoise van diverse groenten

Soep van de week

€ 5,75

Bij onze soepen serveren wij brood uit eigen bakkerij
V = vegetarisch

Voorgerechten

Diner:
17.00 21.00 u

Gebakken zalmfilet

€ 18,75

op de huid gebakken, salsa verde, groene salade en verse frieten

Surf & Turf

€ 23,50

gegrilde Waardse biefstuk, spiesje van 3 scampi’s in knoflookolie gebakken,
groenten, basilicumjus

Abrona hamburger van de grill

€ 16,50

Waardse runderburger, gebakken spek, tomaat, sla, mosterdmayonaise,
Reypenaer, frisse uienchutney
V

Deze hamburger kan ook vegetarisch (beyond meat burger)

Caesar salade

€ 14,50

Caesar, romaine sla, croutons, gekookt eitje, gegrilde kip, caesardressing,
Parmezaanse kaas, ansjovis, brood, kruidenboter
V

Thaise vegetarische curry
medium spicy rode curry, paksoi, paprika, tauge, broccoli, bosuitjes,
basmatirijst

€ 16,50

Saté
gemarineerde kippendijen aan een spies, pindasaus, krokante uitjes,
spicy cassavechips, huisgemaakte atjar

€ 16,50

Extra gebakken spicy wedges of salade

€ 3,00

Bij bovenstaande gerechten serveren wij een puntzak met friet en mayonaise.
Buiten de kaart om hebben wij diverse gerechten op ons krijtbord.

Voor de kinderen
Tomatensoep met fijne groente en broodlolly
Soep van de week met broodlolly
Snackmenu: kroket, frikandel of kipnuggets en friet
Visfilet met friet, mayonaise en appelmoes
Saté van kippendijen met friet, mayonaise en pindasaus
Pasta met tomatensaus en geraspte kaas

Hoofdgerechten

€ 4,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 7,50

Heeft u een allergie of dieetwensen?
Laat het ons weten!
Alleen PIN of creditcard.

Menu
kaart

Dessertkaart
Witte chocolademousse taart
Oreo-crumble bodem, mango cremeux, mango gel

€

8,00

Sorbet Abrona
vers fruit, 2 bollen sorbetijs, coulis, spa rood, slagroom

€

6,75

Pavlova
meringue, bosvruchten, vanille-ijs

€

6,50

Kaasplankje
3 soorten kaas, geroosterd walkornbrood, nootjes, appelstroop

€ 10,00

Koffie complete
kopje koffie, diverse zoetigheden uit eigen bakkerij,
likeur naar keuze, slagroom

€

Nagerechten

9,50

Alleen PIN of creditcard. braz-

