De gezelligste huiskamer van Leidschendam
Voorgerechten
Donkerbruin brood
met aioli

V

Focaccia
Italiaans platbrood met aioli

V

4,25

4,25

Rundercarpaccio
Met rucola, pijnboompitten, oude kaas
en balsamico dressing

8,00

Garnalenkroketjes
3stuks

7,50

Kaas rucola en chorizo kroketjes
4 stuks

7,50

Exotische kroketjesproeverĳ
3 stuks: Thaise Rode Curry, Indische
Rendang en Surinaamse Kerrie masala

6,00

Orientaalse kiprolletjes
6,00
Handgerold filodeeg met zoet zure kipvulling
Italiaanse tomatensoep

V

Gegratineerde mosselen
met knoflookolie en kaas

5,50
7,00

V

Salade geitenkaas
met honing, honingmosterddressing
en gemengde noten

6,00

Hoofdgerechten

Burgers

Houthakkersschnitzel
15,00
met ham, champignons, prei en geraspte kaas

Black Angus
geserveerd op een broodje met bacon,
cheddar, sla, rode ui en rokerige
barbecue saus

Kipsaté 3 stokjes
15,50
met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek
Diamanthaas*
met peperroomsaus

Maandmenu
Zie tv-scherm of op tafel

Appel Caramel Taart
6,50
met een bolletje kaneel roomijs en slagroom

Knapperige kipburger
geserveerd op een broodje
met bacon, cheddar, sla,
rode ui en pitige cocktailsaus

14,50

14,00

Limburgs stoofpotje
15,50
runderstoofvlees met kruiden, specerijen, bruine
kandijsuiker, mosterd, trappistenbier en ui.

Salade carpaccio
met pijnboompitten, oude kaas
en balsamico dressing

Brownie
7,50
met boterzachte caramel, chocolade stukjes
en geroosterde pecannoten. Geserveerd met
een bolletje vanille roomijs en slagroom

Citroen Kruimeltaart
met slagroom

Cordon Bleu
varkensfilet gevuld met ham en kaas

Salade geitenkaas
met honing, honingmosterddressing
en gemengde noten

15,50

16,50

*Diamanthaas (ook wel schouderhaas of jodenhaas) is vlees
dat zich bevindt tussen de schouders van het rund. Dat wil
zeggen dat het vlees aan de voorkant van het rund zit.

Gebakken Camembert
met cranberry compote

Nagerechten

V

14,50

V

14,00

Voor de kinderen
Kaassouﬄé, mini-frikandelletjes,
krokante kipstukjes,
of een kroket
met friet en appelmoes
7,00
Kinderĳsje
vanilleijs en slagroom

15,00

4,00

6,50

Boerenroomĳs 6,50
met advocaat,
chocoladesaus
en slagroom
Hazelnoot mokka roomĳs
met slagroom

6,00

Yoghurt Bosvruchten roomĳs
met slagroom

6,00

Dame Blanche
Boerenroomijs met warme
chocoladesaus en slagroom

6,50

Kaneel roomĳs
met kletskoppen en slagroom

5,50

Luikse wafel
met chocoladesaus en slagroom

5,50

Iced Macchiato
Een heerlijk en romig recept, met
een bolletje vanille-ijs, koffie
en koud melkschuim

4,50

Franse, Italiaanse, Spaanse,
Ierse of Schotse koﬃe

7,00

Alle hoofdgerechten (m.u.v. de maaltijdsalades) en de burgers worden geserveerd met friet
of gebakken aardappeltjes en een salade met rode ui, paprika, balsamicodressing en croutons

