MENU BUITENKUNST
Zaterdag 9 Juli 2016

HOOFDGERECHTEN
Pasta Ratatouille* , geroosterde paprika, courgette en aubergine in een saus van tomaat en tijm
met geraspte kaas € 10,00

Wij werken met zoveel mogelijk verse en kwalitatief hoogstaande producten waaronder:
Verse biologische kruiden en verse kruidenthee van Belle Marie uit Ruinerwold.
Vlees van het Greenious Label van Nice to Meat, niet altijd biologisch maar wel met respect voor dier en milieu.
Biologische zuivel van Arla. Biologische kaas van Kaaslust.
Flevosap vruchtensappen uit de Flevopolder. Biologische kruidenthee van Zonnatura.
Seizoensgebonden groenten van biologisch dynamische landbouwschool de Warmonderhof uit Dronten.
Biolgische paddenstoelen vers en gedroogd van Porta Bella.

Biologische Entrecôte van de grill met rucola salsa,
geserveerd met ovenaardappel en gepofte tomaat € 15,00

Heekfilet uit de oven, gestoofd met witte wijn, boter, wortel en kruiden,
geserveerd met ovenaardappel en venkelsalade met radijs en kervel € 12,50
Indiase Kipcurry, van in yoghurt en specerijen gemarineerde kippendijen,
geserveerd rijst en watermeloensalade met munt, koriander en rode ui € 11,50
Indiase Kikkererwtencurry* met linzen op tomatenbasis,
geserveerd rijst en watermeloensalade met munt, koriander en rode ui € 9,00

VOORGERECHTEN
Mosterdroomsoep* € 3,50
Broccolisoep* € 3,50
Brood met Tapenade* van groene olijven en zongedroogde tomaat € 3,50
Brood met Roomboter* € 3,50
Gemengde Salade* met diverse slasoorten van de Warmonderhof € 4,00

KINDERGERECHTEN (alleen voor kinderen)
Kipdrumstick met gebakken aardappel,
watermeloensalade en appelmoes € 6,00
Kleine Pasta Ratatouille*
met geraspte kaas € 5,50

KLEINE GERECHTEN
Pizza Margherita*, met tomaat, mozzarella en verse basilicum € 7,00
Pizza ai Funghi*, met tomaat, champignon en kaas € 7,00
Pizza Vesuvio, met tomaat, pittige salami en kaas € 7,00
Pizza Prosciutto, met tomaat, achterham en kaas € 7,00
Pizza Ansjovis, met tomaat, ansjovis en kaas € 7,00

TOETJES
Cheesecake*met bosvruchtensaus € 4,50
Griekse Yoghurt* met galia meloen, rode besjes en slagroom € 3,50

-

Gerechten met een * zijn vegetarisch.
U bestelt en betaalt uw maaltijd bij de bar.
Geef bij de bestelling uw tafelnummer door zodat wij uw maaltijd aan tafel kunnen serveren.
Vuile vaat graag in de grijze bakken rechts van de bar.
Dank u.

