KIDS
VOORGERECHT
kinder carpaccio
tomatensoep
HOOFDGERECHT
kibbeling
kleine kipsaté
snack naar keuze
kroket | frikandel | kipnuggets
NAGERECHT
mini dame blanche
hoorntje met bolletje ijs en spikkels
Kinder beker
met bolletje ijs, slagroom en spikkels
De beker mag mee naar huis!
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NAGERECHTEN
Dame blanche
vanille ijs | slagroom | chocoladesaus

7

Aardbeien romanoff
Vodka | aardbeien | room

7

Gegrilde ananas
pistache ijs | Licor 43

7

Kaasselectie
4 soorten kaas van Booij kazen uit Streefkerk |
kletzenbrood | appelstroop

12

Mandarijn parfait
kletskop | sinaasappel coulis

7

Mango soepje		
passievrucht | aardbeien sorbet

7

Koffie speciaal 		
keuze uit koffie of thee | verschillende zoetigheden 7

Het Raadhuis staat voor alle dingen waar we zelf heel blij
van worden. We houden wel van contrast, we verbinden
de oude details van het Raadhuis met nieuwe elementen
en ook in de keuken zijn onze gerechten zowel vertrouwd
als uitdagend.

MENU

3 GANGEN-MENU

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise.

Stel uw eigen 3 gangen menu samen voor 33 euro.
Hierbij mag u alles kiezen van de kaart.
Op sommige gerechten zit een menutoeslag, dit zijn de
pokébowl zalm (+2), biefstuk (+3) en de kaasplank (+4).
Eet u liever á la carte of komt u met uw keuzes niet aan
het menubedrag, dan hanteren wij de prijzen die bij
de gerechten staan.

VOORGERECHTEN
Soep van de chef
geïnspireerd door het seizoen
Carpaccio
oude kaas | truffel mayonaise | rucola

7

11.5

Pokébowl
sushirijst | edamame | wakamé | yuzu |
champignons | sesam

10

Pokébowl zalm
sushirijst | edamame | wakamé | yuzu | sesam

13

Kalfstartaar
crouton | mosterd | tamarinde | kappertjes
Tabouleh
peterselie | gepofte paprika | yoghurt dressing|
granaatappelpitjes
Makreel
zoete aardappel | bleekselderij | crème fraîche
met citroen
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Raadhuis burger
brioche bun | bacon | harissa mayonaise |
pickle relish | kaas

17

Onze hamburgers worden medium bereid.
Wil je jouw burger “well done”? Laat het ons weten.

Gevulde portobello
bulgur | gebakken gem | mascarpone saus

17.5

Dorade filet
parelcouscous | zoete kerrie saus | wortel |
paprika

21.5

Biefstuk
pepersaus | Provençaalse groenten | crème
van pastinaak

23.5

Kipsaté
satésaus | pittige komkommer salade |
cassave chips

18

SPECIALS
Elke maand hebben we een vis- en vleesgerecht geïnspireerd
op het seizoen. De bediening informeert u hier graag over.
Op deze gerechten kan een menutoeslag zitten.

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met frites en mayonaise.

Carpaccio
mesclum | oude kaas | truffel mayonaise | rucola 17,5
Duo van vis
gerookte zalm | makreel | mesclum | citroen
Pokébowl groot
sushirijst | edamame | wakamé | yuzu |
champignons
Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie? Vertel het de bediening.

17.5
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