menu

Stel zelf samen

Hoofdgerechten € 18,50

Nagerechten € 6,50

Beste gast,

U kunt zelf uw diner samenstellen en een keuze maken uit
onderstaande gerechten.

Canette van eend met een sinaasappelsaus,
appelcompote en uienchutney

Dame blanche, onze klassieker
met Bourbon vanille roomijs en warme chocoladesaus

Met deze kaart zijn wij er opnieuw in geslaagd u een gevarieerd
aanbod van nieuwe gerechten aan te bieden.

Gegrilde Iberico Lende Steak gecombineerd met een
Spaans saucijsje, ratatouille, tomaat en kruidenboter

Vanilla cheesecake bavarois
met een bolletje Cookie Dough ijs

Kogelbiefstuk van de Hollandse dikbil met een huisgemaakte
pepersaus en paprikachutney

Stroopwafel dessert met een karamelsaus

Uiteraard serveren wij, zoals u van ons gewend bent gedurende
het jaar ook een aantal gerechten buiten deze kaart om waar wij
inspelen op het seizoen.

Proeverijtje van diverse zoetigheden
met een bolletje gin-tonic sorbetijs

Wij hopen dat de veelzijdigheid u in de gelegenheid stelt een keuze
te kunnen maken.

Diverse kaassoorten van de KaasKampanje
met een huisgemaakte chutney

Mocht u vragen hebben over deze kaart, dan kom ik of een van onze
medewerkers graag bij u aan tafel om één en ander toe te lichten.

Alle desserts met uitzondering van het kaasplankje
worden gegarneerd met slagroom en vers fruit
van het seizoen

Veel eet plezier!

• Prijs driegangenmenu met soep
• Prijs driegangenmenu met voorgerecht

€ 29,75
€ 32,75

Voorgerechten € 9,50
Een trio van: gerookte eendenborstfilet, paté van fazant
en een pekingeend bitterbal op een salade van appel
en selderij met frambozen dressing

Coq au vin; Frans boerderijkippetje gestoofd in rode wijn
met fijne groenten, stukjes aardappel, een vleugje knoflook
en lardons van spek

Coupe gevuld met Hollandse garnalen
en de originele huisgemaakte Canadian cocktailsaus

Kalfsvlees a la Wellington met een champignon duxelles,
ingepakt in krokant gebakken deeg, geserveerd met een
hollandaisesaus en kalfsjus

Gamba’s gegratineerd met knoflookboter, verse groene
kruiden en stokbrood

Thai chicken pie gevuld met Thaise kip, heerlijke gele curry
en Japanse rijst

Licht gerookte rundercarpaccio met Grana Padano
kaassnippers, balsamico, cherrytomaatjes,
gemarineerde komkommer en truffelmayonaise

Black Angus burger op een pretzel bun met sla, gegrilde
bacon, rode ui ringetjes, tomaat en Beemster kaas

Rucola kaaskroketjes met een frisse salade, gemengde noten
en dadelstroop V
Caesarsalade met gerookte kipfilet, ijsbergsalade, knapperige
bacon, croutons met Parmezaanse kaas, tomaat, komkommer,
ei en ansjovis
Ebi Fry’s op een bedje van Wakame met een Kewpie dressing,
sesamsaus en limoen

Soepen € 6,50

Saté van kippendij of varkenshaas met krokant stokbrood
een frisse salade met banaan, kruidenboter en seroendeng
Marktvis, afhankelijk van het aanbod en het seizoen;
door de chef voor u geselecteerd
Voor de vegetarische gasten bieden wij de keuze uit
een tweetal gerechten, wij adviseren u graag V
Bij alle hoofdgerechten serveren wij
een aardappel en groentegarnituur

Bouillabaisse; een rijkelijk gevulde romige Franse vissoep met
diverse vissoorten gegarneerd met vers gehakte peterselie
Traditionele huisgemaakte uiensoep
van rode uien gestoofd in een kruidige groentebouillon,
Texels Skuumkoppe en pomodori V
Hierbij serveren wij een roomboter soepstengel

V vegetarisch

Stefan van der Meer

Evert van der Meer en team

Iets te vieren of zakelijke bijeenkomst?
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden,
wij maken graag een voorstel op maat.
Voor reserveringen belt u 0255-757555 of 06-39421057
facebook.com/vdmeerrestaurant

