G

ASTERIJ

Soepen
Tomatensoep
Kleintje tomatensoep
Soep van de dag
Oerbrood wit/bruin
met kruidenboter en aioli

€ 5,50
€ 4,50
Dagprijs
€ 4,50

Naturel
Appel
Kaas
Spek
Feestpannenkoek
versier je eigen pannenkoek met
3 verschillende soorten zoet

€
€
€
€
€

6,40
8,00
8,00
8,20
8,40

* Eventuele toevoegingen: nutella, jam, honing,
ijs, slagroom en warme chocoladesaus

Caesar salade ( mogelijk)
€ 14,50
gegaarde kipﬁlet, tomaat, komkommer,
ei, croutons, gemengde sla, spek,
Parmezaan en huisgemaakte caesardressing
Salade rundercarpaccio
€ 16,00
gemengde sla, diverse gegrilde groenten,
balsamico siroop, truffelmayonaise,
pittenmix en Parmezaan

Pannenkoeken
€ 7,70
€ 8,60
€ 10,10
€ 10,50
€ 12,80
€ 10,00
€ 14,50
€ 13,50

Kinderpannenkoek
met een glaasje ranja en een kinderijsje

€ 9,75

Frietjes met kroket, frikandel of kipnuggets € 9,90
met een glaasje ranja en een kinderijsje

Hoofdgerechten
Saté van varkenshaas (± 200 gram)
€ 15,75
huisgemarineerd met satésaus,
kroepoek en atjar
Spare ribs
€ 18,75
huisgemarineerd en geserveerd met 2 sausjes
Schnitzel
€ 17,50
heerlijk krokant gebakken

€ 16,00

Tournedos (± 200 gram)
met groenten van het seizoen,
peper- of truffelsaus
Hamburger Black Angus
met tomaat, komkommer, augurk, rode ui,
gebakken ei en “jammy jammy” saus
Beef teriyaki met noodles
met diverse groenten in een teriyakisaus
Garnalen “pil pil” 8 stuks
in knoﬂookolie en kruidenboter gegaarde
garnalen met groenten en oerbrood

Dagprijs

* Bij alle vleesgerechten serveren wij frites en
een gemengde salade

€ 18,50

Spaghetti Bolognese
€ 13,50
met heerlijke huisgemaakte Bolognese saus
Tagliatelle truffel
€ 15,75
met een romige truffelsaus,
bospaddenstoelen, bosui, spinazie,
Parmezaan en rucola
Spaghetti aglio e olio met gamba’s
€ 19,75
in knoﬂookolie gegaarde gamba’s met
Spaanse peper, spinazie, cherrytomaatjes,
paksoi, ui, Parmezaan en oerbrood

Voor de kleintjes

Kindermenu

Maaltijdsalades

Naturel
Naturel jam/Naturel honing
Appel
Spek
Spek, kaas
Kaas
Pannenkoek vleesragout
Pannenkoek Bolognese
Bolognese, rucola en Parmezaan
Pannenkoek taco
pittig gekruid vlees, randje kaas en
verschillende soorten fruit
Pannenkoek shoarma
shoarmavlees, gesmolten kaas,
ijsbergsla en knoﬂooksaus
Seizoenspannenkoek

Pasta’s

Kinderpannenkoeken

€ 26,75

€ 14,50

€ 18,50
€ 18,75

Kinder spare ribs
half strengetje ribjes, met frietjes en
een sausje
Kinderfrietjes
bordje friet met keuze uit kroket,
frikandel of kipnuggets met
mayonaise en appelmoes
Kinderspaghetti Bolognese
heerlijk bordje spaghetti met geraspte kaas

€ 8,75

€ 5,50

€ 7,50

Toetjes
Dame blanche
roomijs, slagroom en warme chocoladesaus
Dronken advocaat
roomijs met advocaat en slagroom
Dronken sultan
roomijs met rum, rozijnen en slagroom
Kinderijsje
ijspret voor de kindjes
IJsje om mee te doen
roomijs met slagroom
Banana Royal
banaan met roomijs, slagroom en
warme chocoladesaus
IJskofﬁe
kofﬁe gemixt met roomijs en slagroom
Coupe aardbeien (seizoensgebonden)
verse aardbeien met roomijs en slagroom

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 7,50
€ 7,25
€ 7,50

