KIDS
VOORGERECHT
kinder carpaccio
tomatensoep
HOOFDGERECHT
tortellini met tuinkruiden saus
vissticks
kleine kipsaté
snack naar keuze
kroket | frikandel | kipnuggets

6.5
4
7.5
7
9
5

Behalve de tortellini worden alle hoofdgerechten
geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes.

NAGERECHT
mini dame blanche
hoorntje met bolletje ijs en spikkels
Kinder beker
met bolletje ijs, slagroom en spikkels
De beker mag mee naar huis!

5
3

6.5

NAGERECHTEN
Dame blanche
vanille ijs | slagroom | warme chocoladesaus
of advocaat

7

Mojito dessert
munt kletskop | witte chocolade mousse |
Mojito ijs

7

Meringue
zwarte sesam ijs | rood fruit

7

Kaasselectie
4 soorten kaas van Booij kazen uit Streefkerk |
cornichons | vijgen chutney

12

Pannacotta
stoofperen | kaneel | steranijs

7

Trifle		
rabarber | crumble | vanille mascarpone

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 bij de
hoofdgerechten de eendenborst (+3.5) en de biefstuk (+3),
en bij de nagerechten de kaasselectie (+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 of pesto
dressing | rucola
Kingboleet
vijgen compote | hüttenkäse | rucola

7

11.5

10

Gravad lax
mosterd | dille | mierikswortel

11.5

Eendenborst salade
hazelnoot | sinaasappel | aceto

11

Ceasar salad
kippendij | ansjovis mayonaise | spek | ei
Kreeftensoep
met rivierkreeft

10

11

Raadhuis burger
brioche bun | bacon | mango chutney | jalapeño
peper relish | kaas

17

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

Polenta
truffel | paddenstoelen | tzatziki

17.5

Schelvis filet
mosterdsaus | spinazie | sjalot | gele
wortel crème

21.5

Biefstuk
champignons | ui | spek | Grand Verneur saus |
doperwten crème

23.5

Kipsaté
satésaus | pittige komkommer salade |
cassave chips
Tortellini
gevuld met spinazie en ricotta |
tuinkruidensaus | cherry tomaat
Eendenborst
mandarijnen jus | vergeten groenten mix
Catch of the day
wisselend visgerecht |
vraag de bediening

Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie? Vertel het de bediening.

18

17.5

24

dagprijs

