Voorgerechten
AMBACHTELIJK LANDBROOD

hoofdgerechten

					

kruidenboter . olijfolie . aioli 					

ZEEBAARS TARTAAR

					9.5

zoetzure komkommer . munt . limoenmayo . kaasvlinder 			

CARPACCIO & CARPACCIO XXL

			

10.5 / 16.5

boterzachte ossenhaas . gegrilde groenten

			9.5
gedroogde vijgen . elstar. balsamicostroop . veldsla 			

					

11

gepelde gamba’s . Spaanse peper 					

SASHIMI TONIJN & ZALM

malse bovenbil . gegrilde groenten

TOURNEDOS								25.5

		

GAMBA’S IN KNOFLOOKOLIE

De allerlekkerste steaks van van graangevoerde
Dutch Angus runderen!
HOLLANDSE BIEFSTUK						20.5

rucola . truffel-balsamicodressing . kappertjes
sud & sol . cashewnoten . extra eendenlever +2.5

PASTRAMI HERTENHAM

premium steaks

4.5

					

12.5

FLAT IRON STEAK							21.5
mals en sappig . gegrilde groenten

Onze steaks worden geserveerd met een Pancetta
aardappelmuffin en een saus naar keuze:
blauwe kaas, peper of champignon-room.

wasabi-mayo . gember . wakame . soja-sesamdressing 			

vlees

HIPPE HAPPENPLANK (va 2 pers. / prijs pp) 			13.5

				

verrukkelijke kleine gerechtjes om samen te delen			

zuurkool. truffeljus . stoofpeer. zoete aardappelpuree

soepen
OOSTERSE VISSOEP

			

GECONFIJTE PARELHOEN						19
SATÉ BALI								17.5

				

Alle voorgerechten worden
gamba . witvis . citroengras
geserveerd met ambachtelijk
					
landbrood, kruidenboter, aioli
FRANSE MOSTERDSOEP
			
en olijfolie.

8.5

gegrilde varkenshaas . pittige satésaus . atjar . spicy kroepoek

SPARE RIBS ‘TEXAS STYLE' (extra portie+3.5)				18.5
6.5

American salad . 2 sausjes

STOERE BIGBURGER - SMOKED ANGUS MEAT			

Gruyère crouton . spekjes

16.5

bacon . cheddar . tomato . pickles . sauce . aceto shallots . lettuce

salades & vega

			

RISOTTO RODE BIET							16.5
groene asperges . bospaddenstoelen. velderwtjes . kaas . rucola

SALADE GEROOSTERDE POMPOEN

feta . rode ui . zonnebloempitten . zoete aardappel . pecan noten

pastinaak . aardpeer . geitenkaas . wilde spinazie . blauwe kaas

SLIPTONGEN								20.5
geglaceerde wortel . ravigottesaus

			15.5

QUICHE “VERGETEN GROENTEN” 					

verse vis

De vis- en vleesgerechten
DORADEFILET								19.5
antibiose. gegrilde groenten

16.5

worden geserveerd met
verse frieten & mayo

ZEEBAARS 								21.5
gegrilde pomodori . zwarte rijst . beurre blanc

specialiteiten
www.brandvanzanten.nl/reserveren

Vraag naar onze dag- en seizoensaanbiedingen!

		

dinerkaart

