MENUKAART
DONKER BRUIN
BOERENBROOD

SOEPEN

belegd met:
Carpaccio van rund
€ 10,25
Met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten en olijven
Val dieux een abdij kaas
met rode uiencompote,
krokant spek en walnoten

€ 9,50

Huisgemaakte tonijnsalade
Licht pikante tonijnsalade,
olijven en rode ui

€ 7,95

Bospeensoep
€ 6,50
met kokosmelk, koriander, gember en
fijn gesneden bosui
Tomatensoep
gemaakt van pomodori tomaat
met basilicum crème

€ 6,50

Bouillabaisse soep
€ 7,95
Een vissoep met diverse soorten vis
Onze soepen worden geserveerd met brood
en kruidenboter

SALADES

Mozzarella
€ 8,25
Met avocado, basilicum crème,
tomaat en Parmezaanse kaas

Scampi
€ 14,50
Gebakken scampi’s in kruidenknoflook olie,
zoetzure komkommer en knoflookcroutons

Gezond Wijnandsrade
€ 7,50
Serranoham, kaas, gemengde
salade, heksenkaas, komkommer,
tomaat

Couscous salade
Parel couscous, met rucola en
gebakken mozzarella

VIKINGBRÖD
Een zacht plat brood,
een specialiteit uit Zweden.
Vitello tonato
Kalfsvlees met tonijn crème
en kappertjes

€ 11,50

Kip
€ 9,50
Gebakken kip, pesto mayonaise,
gebakken spek en gekookt ei
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Levan

Gerookte zalm
€ 10,50
gerookte zalm snippers,
saffraan crème, zoetzure
komkommer en radijs
Bij het vikingbröd wordt groente zeezout
chips geserveerd en rauwkost

KASTEEL
WIJNANDSRADE

€ 12,50

Wijnandsrade
€ 13,50
Serranoham, peertjes, spek en geitenkaas
Onze salades worden geserveerd met brood
en kruidenboter

LUNCHGERECHTEN
Lunchplank voor 2 personen
€ 26,50
een heerlijk goed gevulde plank met
verschillende hapjes
2 rundvleeskroketten
of kaaskroketten
Met boerenbrood geserveerd met
een salade en mosterd

€ 8,75

12 uurtje
€ 9,75
kopje soep van de dag, boerenbrood
met kroket en boerenbrood gezond
Uitsmijter Wijnandsrade
€ 9,75
3 spiegeleieren met serranoham en kaas
Ook mogelijk met spek
Ravioli ’s
€ 14,95
Voor de vulling vraag de bediening
Geserveerd in een salie botersaus en
Parmezaanse kaas
Thais stoofpotje
€ 15,50
van kipfilet met venkel, paprika, courgette,
wortel, kokos en kerrie

