MENU BUITENKUNST

HOOFDGERECHTEN
Ribeye van de Grill met gepofte knoflookboter
met puree van aardappel, bataat en rucola en gekarameliseerde venkel € 17,00

Zondag 12 juli 2020

Bierstoof van rundvlees en Dubbelop van Brouwerij Praght
Wij werken met zoveel mogelijk verse en kwalitatief hoogstaande producten
met crushed potato en geroosterde koolrabi € 14,00
waaronder:
 Seizoensgroenten van biologisch dynamische landbouwschool de
Broccoli-Spinazie Quiche* met zongedroogde tomaat en feta
Warmonderhof uit Dronten.
 Groenten en fruit van diverse biologische boeren via Hofweb in
en salade van bietjes en appel € 12,50
Biddinghuizen.
 Verse biologische kruiden en verse kruidenthee van Belle Marie uit
Kikkererwtentajine,* Marokkaanse stoof van courgette, aubergine, paprika, zoete
Ruinerwold.
aardappel en zuidvruchten met couscous en komkommersalade € 9,50
 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.
KINDERGERECHTEN (echt alleen voor kinderen)
 Biologische paddenstoelen vers en gedroogd van Porta Bella.

Drumsticks met crushed potato, komkommer, tomaat en
appelmoes € 7,50
Kleine Broccoli-Spinazie Quiche* met salade van bietjes en
appel € 7,00
Kleine Kikkererwtentajine* met couscous en salade € 6,50

VOORGERECHTEN
Heldere Kippensoep* € 4,00
Tomatensoep* € 3,50
Brood met Roomboter* € 3,50
Brood met Hummus* € 3,50
Salade* met diverse slasoorten, komkommer, koolrabi, radijs
en geroosterde pitjes € 5,00

TOETJE
Chocolademoussetaart* met slagroom € 4,50
Gelato Tricolore* met vanille-, aardbei-, chocolade ijs
en slagroom € 4,00

PIZZA’S
(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 pesto € 7,50
Pizza ai Funghi*, met tomaat, champignon en kaas € 8,00
Pizza Kip Pesto, met tomaat en kaas € 8,00
Pizza Vesuvio, met tomaat, pittige salami en kaas € 8,00

-

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.

