DINERKAART
(vanaf 17.00 tot 20.00)

Voorgerechten:
Proeverij:
olijven, gedroogde tomaatjes, rauwe ham, gefrituurde
garnaal met brood en boter

€ 7.95

Zalm:
€ 8.75
gemarineerd met biet en venkel, geserveerd met geitenkaas
Kalfscarpaccio,
tonijnmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

€ 9.50

Lasagne:
paddenstoelen, parmasaanse kaas, courgettes

€ 7.75

Ham:
Italiaanse rauwe ham met frisse aardappelsalade en
gerookte mayonaise

€ 7.95

Brood met kruidenboter en heks’nkaas

€ 4.25

Soepen:
Mosterdsoep met spekjes en room

€ 4.95

Pompoensoep met kokosmelk

€ 4.95

Kippenbouillon met flensjes en groene kruiden

€ 4.95

Knoflooksoep met kaas croutons

€ 5.25

Kleine gast:

€ 6.75

Voor onze gasten tot 12 jaar.

Frites met mayonaise, appelmoes
keuze uit een frikandel, kroket, of kipnuggets
Heeft u een allergie? Vertel het ons!

Hoofdgerechten:
(Deze worden geserveerd met warme groente, rauwkostsalade en aardappelgarnituur)

Stoofpot :
Rundvlees gaar gestoofd in rode wijn, ingebonden met
kruidkoek

€ 14.95

Speenvarken kotelet:
Op Langzaam gegaard procureur van het iberico varken

€ 16.75

Zeewolf:
Geserveerd in een bisque met room en kervel

€ 15.50

Schnitzel:
Geserveerd met een Stroganoff saus

€ 15.50

Hartige taart :
Gevuld met paddestoelen, bosui en oude kaas

€ 15.25

Ribeye:
Malse biefstuk van t runderrib met peper saus

€ 19.50

Eendenborst:
Licht gerookt met een jus van gevogelte en soja

€ 17.95

Heilbot:
Op paddenstoelenrisotto en dressing van zongedroogde
tomaat

€ 18.50

Klepperhuusmenu:

€ 19.95

Maandelijks wisselend 3 gangen menu.

Stadshap:
Wekelijks wisselend plate gerecht.

Heeft u een allergie? Vertel het ons!

€ 9.95

Nagerechten:
Coupe Klepperhuus:
vanille-ijs, walnootijs met karamelsaus en noten

€ 6.25

Creme brulee :
gemaakt van baileys, geserveerd met ijs van chocolade

€ 6.95

Brownie met karamelsaus en vanille ijs

€ 6.25

Vruchtensorbet:
Vers fruit met sorbet ijs en aardbeiensaus

€ 6.50

kinderijs:
Vanille-ijs in een vrolijke beker met disco spikkels

€ 4.25

Koffiespecials:
Irish coffee

€ 6.95

Koffie, bruine suiker, Jameson whiskey en slagroom

Spanisch coffee

€ 6.95

Koffie, Licor 43 en slagroom

Italian coffee

€ 6.95

Koffie, Amaretto en slagroom

French coffee
Koffie, Grand Marnier en slagroom

Heeft u een allergie? Vertel het ons!

€ 6.95

