Brood ‘La Maison’

4,95

Huisgemaakte kruidenboter – knoflook kruiden mayonaise- basilicum pesto

VOORGERECHTEN
Dikke runderlende carpaccio

10,95

Dungesneden dikke runderlende- truffel mayonaise- Parmezaanse kaasrucola- gedroogde tomaten- geroosterde pijnboompitten

Vitello tonato

11,25

Kalfsrosbief - tonijnmayonaise - peterselie - citroen - olijven - krokante kappertjes

Zalm bonbon

12,50

Hollandse garnalen – paling – zoetzure komkommer - cocktailsaus

Geitenkaas

9,95

Rode biet – appel – rucola – bieten mayonaise

Carpaccio van zalm

11,95

Forel mousse – gel van komkommer – frisee

Steak tartaar

10,95

Augurk – kappertjes – ui – eidooier – roseval chips

Parmaham

12,50

Salade van groene asperge – gepofte cherry tomaat – aceto siroop

WARME VOORGERECHTEN
Boerderijkip

10,50

Geroosterd - sesamzaadjes - gemengde salade - uitgebakken spekjes - Parmezaanse kaas
kruidenknoflook mayonaise

Lams filet

12,95

Erwten crème – aceto siroop

Bieten risotto

9,95

Groene asperge – parmezaan krokant – rucola – rode biet

Gamba burgertje
Wasabi gel – komkommer zoet zuur – sesam – mango chutney

12,95

SOEPEN
Kreeftensoep (visbouillon)

6,25

Rivier kreeft – room

Mosterd (groentebouillon)

6,25

Grove mosterd – paling - room

Pomodori tomaat (groentebouillon)

5,50

Gebonden - basilicum - tomaat – prei - room

Spaanse uiensoep (runderbouillon)

5,95

Ui - paprika - tijm - knoflook - rode wijn - sherry - bruschetta’s van Old Amsterdam

HOOFDGERECHTEN
(garnituur bestaande uit: frites of aardappelgarnituur en sla of warme groenten)

VEGETARISCH
Pasta gepofte paprika

13,95

Linguinne – paprika – knoflook – rode peper - rucola

Notenburger

14,95

Risotto – gebakken champignons – Parmezaanse kaas
Indiase wrap
Okra bonen – Indiase kruiden – witte kool salade

14,95

VIS
Linguinne met gamba’s

16,95

Gepelde gamba’s – krokante parmaham – knoflook – rode peper

Kabeljauw

21,95

Rode biet – erwten crème – gepofte cherry tomaat

Indiase zalm

18,95

Indiase marinade – Basmati rijst – groene asperge

Dorade filet
Mousseline – truffelsaus - romanesco

18,95

HOOFDGERECHTEN
(garnituur bestaande uit: frites of aardappelgarnituur en sla of warme groenten)
VLEES
Saté ‘La Maison’

16,50

Gemarineerde varkenshaas - atjar - kroepoek - satésaus

Lams curry

16,95

Basmati – mango chutney

Osso buco

18,95

Linguinne – parmezaan – tomaat – eigen jus

Bavette (Black Angus)

21,95

Kool rolletjes – gecarameliseerde ui – krokantje van spek – portjus

Sukade steak

19,95

Crème van bataat – jus van citroengras – pommes carée

NAGERECHTEN
Kazen

10,95

Internationale kaassoorten - noten - brood

Crème brûlée

6,25

Sinaasappel – vanille - slagroom

Omelet Siberienne

6,75

Citroen sorbet – framboos gel – merengue

Meloensoep

6,25

Passie vruchten sorbet – munt – slagroom

Tiramisu

6,75

Gemarineerde aardbeien – slagroom

Koffie ‘La Maison’

5,75

Koffie met een amuse dessert

Koffie compleet

6,50

Bonbons - koekje

Specialiteiten koffie
Ierse koffie (Jameson), Spaanse koffie (Tia Maria), Franse koffie (Grand Marnier), Italiaanse koffie
(Amaretto di Saronno), D.O.M koffie (DOM bénédictine), Braziliaanse koffie (Kalua)

Heeft u bepaalde dieetwensen of een allergie? Meld het bij een van onze medewerkers.

5,75

WIJNEN
Witte wijnen
Croixd’OrBlanc, Sauvignon Blanc, Frankrijk

glas / fles
4,25 / 21,25

Frisse wijn, hints van vijgen en groene peper.

J. Moreau &Fils, Chardonnay, Frankrijk

4,25 / 21,25

Open karakter met daarin aroma’s van citrus en grapefruit.

Torres, Verdeo, Spanje

4,75/23,25

Tonen van tropisch fruit, citrus en venkel. Met een lange afdronk

Markowitsch, Gruner Veltliner, Alte Reben, Oostenrijk

5,95 / 29,25

Intens aroma van gedroogd fruit en een lange afdronk.

Rebels de Batea el Blanc, Spanje

5,95/29,25

Een zuivere, frisse wijn met een aroma van witte bloemen, citrus en rijpe ananas.

Luisa, Pinot Grigio, Italië
Een wijn met de geur van acacia bloesem en rijp tropisch fruit

7,25/35,75

Mirassou, Chardonnay, Californië

5,75/28,25

Met aroma’s van nectarine en citrus en met tonen van hout

Rocca dei forti, Prosecco, Italië

4,95 / 24,25

Fijn floraal, licht fruitig van geur, zachte afdronk.

Rode wijnen
Villa Don Carlos, Cabernet Sauvignon, Chili

glas / fles
4,25 / 21,25

Karaktervol, robuust, zwarte bes, cederhout, vanille tonen.

Croixd’Or Rouge, Merlot, Frankrijk

4,25 / 21,25

Pittige typische Merlot, veel fruit, vol en sappig.

Mirassou, Pinot Noir, Californië

6,20 / 30,50

Prachtige lichte zachte Pinot Noir.

Zonnebloem, Pinotage, Zuid-Afrika

4,50/22,00

Een neus van bosfruit, eikenhout en kruiden. met tonen van kersen en pruimen

Bertani, Valpolicella Ripasso, Italië

9,50/47,00

Mooie krachtige, complexe rode wijn met tonen van kersen, rozijnen en zachte tannines

Crianza, Marques de Arienzo, Rioja, Spanje

6,95 / 34,25

Krachtig aroma en donker fruit. Subtiele houttonen.

Rancho Zabaco, Heritage Zinfandel, Californië
Volle maar fruitige rode wijn met vooral tonen van fruit maar ook chocolade en drop

7,95/39,25

