DINERKAART
VOORGERECHTEN

voor/hoofd

Broodplankje

6.95

brood – kruidenboter – tapenade – olijven - aioli

Runder carpaccio

12.75/19.95

rundvlees – truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola

Vis trilogie

15,50/21,50

Tonijnsalade - gerookte zalm - dille-yoghurt dressing - spiesje van gamba’s

Poké bowl

keuze gemarineerde zalm - kip of omelet reepjes
sushi rijst – edamame – wakame – avocado – gember - togarashi mayonnaise.

14.50/19.50

Proeverij Scherpenbergh

15.25/22.25

Een presentatie van 5 verschillende voorgerechten.

SOEPEN
Tomatensoep

7.50

Tom Yam Kung

8.25

Italiaanse tomatensoep met brunoise van tomaat en een scheutje room.

Pittige Thaise garnalensoep met shiitake, gamba’s, bosui en verse koriander.

Soep van de week

HOOFDGERECHTEN VLEES

v.a.

7.25

geserveerd met verse frites en saus naar keuze

Hollandse haasbiefstuk 150/200 gram

ossenhaas - in roomboter gebakken - verse groenten - aardappelgratin

28.95/31.95

Duo gevogelte

22,50

Trilogie van de Gril

21.75

Ballotine van maiskipfilet - pancetta – eendenborstfilet - gegrilde groenten - paddenstoelen

Drie soorten vlees van de gril met bijpassende garnituren

Saté Scherpenbergh

18.50

Golfburger plate

15.50

varkenshaas saté – atjar – kroepoek - friet - salade
Met een broodje + €1.50
runder hamburger - gebakken uien – champignons - salade - friet - country ketchup
U kunt kiezen uit de volgende sauzen
groene pepersaus - bospaddenstoelen - knoflook kruidenboter - rode port

HOOFDGERECHTEN VIS geserveerd met verse frites
Vis duo

21.75

Zeetong

dagprijs

Twee soorten verse vis van het seizoen met bijpassende garnituren.

In roomboter gebakken- pasta - verse groenten - ravigottesaus

PIZZA’S
Classica

9.50

Tradizionale Mozzarella

11.75

Pizza prosciutto

13.75

Pizza hole 19

13.75

Pizza picante

13.75

Mozzarella – tomatensaus - oregano

Mozzarella – tomatensaus - cherry tomaat – pesto - rucola

Mozzarella - tomatensaus – ham – champignons – paprika - rode ui

Tomatensaus – mozzarella – ananas – boerenbeenham - paprika

Tomatensaus – mozzarella – salami – chorizo – ui - Spaanse peper

Parma

14.75

Salmone & Gamba

16.75

Mozzarella – tomatensaus - Parma ham - rucola

Mozzarella – tomatensaus -zalm - gamba’s – ui – kappertjes - knoflook

Pizza Duo volte

Kies twee pizza’s uit en krijg van elke keuze een halve pizza belegd.

15.75

