MENU BUITENKUNST

HOOFDGERECHTEN
Kiptajine, Noord-Afrikaanse kippenstoof met zoete aardappel, venkel, courgette, sinaasappel en
abrikoos,met bulgur en frisse koolsalade € 12,00

Vrijdag 11 mei 2018

Ribeye van de Grill, met een saus van gorgonzola en champignon
met crushed potato en rode bietensalade € 15,00

Wij werken met zoveel mogelijk verse en kwalitatief hoogstaande producten waaronder:
Seizoensgroenten van biologisch dynamische landbouwschool de Warmonderhof uit Dronten.
Groenten en fruit van diverse biologische boeren via Hofweb in Biddinghuizen.
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.
Biologische paddenstoelen vers en gedroogd van Porta Bella.

Sag Ghosht, Indiase stoof van Wiedens zuiglam en spinazie
met rijst en frisse koolsalade € 13,00

Ikan Pepesan, Indonesisch gerecht van gerookte makreel met sambal uit de oven
met rijst, romige kokossaus en komkommersalade € 13,00

Groentetajine*, Noord-Afrikaanse groentestoof met pastinaak, zoete aardappel, courgette,
kikkererwten en abrikoos geserveerd met bulgur en frisse koolsalade € 10,50

VOORGERECHTEN

Notensteak*, met hazelnoten, walnoten, cranberries en abrikoos
met rode bietensalade en puree van aardappel en gepofte knoflook € 12,50

Mediterrane Tomaten-groentesoep* € 3,50
Brood met Roomboter* € 3,50
Brood met Hummus* € 3,50
Frisse Salade* met diverse slasoorten, paksoi, rode paprika
en geroosterde pitjes € 5,00

Spaghetti Bolognese, van biologisch gehakt geserveerd met biologische geraspte kaas € 9,50

KINDERGERECHTEN (alleen voor kinderen)
PIZZAS
(Pizza’s worden apart doorgegeven aan de keuken
en komen dus niet per se tegelijk aan tafel met andere gerechten)

Pizza Margherita*, met tomaat, mozzarella en verse basilicum € 7,00
Pizza ai Funghi*, met tomaat, champignon en biologische kaas € 7,50
Pizza Prosciutto, met tomaat, achterham en biologische kaas € 7,50
Pizza Vesuvio, met tomaat, pittige salami en biologische kaas € 7,50

Kleine portie kippenstoof met bulgur en salade € 7,00
Kleine portie groentestoof* met bulgur en salade € 6,50
Kleine Spaghetti Bolognese met geraspte kaas € 6,50
Kleine Spaghetti Pesto* met geroosterde pitjes en geraspte kaas € 6,00

TOETJES
Chocoladetaart * met slagroom € 4,50
Rabarbercrumble * met vanille ijs en slagroom € 4,50

