U kunt alle gerechten op
de kaart tot 21:30 onbeperkt
en door elkaar heen
bestellen.
Tot 22:00 kunt u nog een
nagerechtje gebruiken.

Bijgerechten
Kaasbroodje met aioli

UNLIMITED
DINING

Carpaccio

Zalmtartaar

Salade

Hoofdgerechten

Dungesneden rundvlees met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
rode ui en broadbeans

Sashimi van zalm met ponzu en ragfijne
bosui

Zoete aardappelfrietjes met
kerriemayonaise

Verse groenten

Voorgerechten

New style sashimi

Frietjes met mayonaise

Vegetarisch
Nacho fiesta
Nacho’s met tomatensalsa, crème
fraîche en gesmolten kaas

Argentijnse runderspies
Lichtpittig gemarineerde spies van de grill

Langzaam gegaarde
kalfssucade
Met een stamppot van erwtjes

Tempura van nori, ponzu, frisse salade

Torpedogarnalen

Rendang van biet

Kipsate

Op een soft shell taco

Sate van kippendij, kroepoek
en gefrituurde ui

Gefrituurde garnaal met chillisaus

Gambasoep

Pompoensoep

Schnitzel

Met garnalen en kaasstengel

Met amandelschaafsel en een
kaasstengel

Gerookte eendenborst

Salade caprese

Tongschar rolletje

Dungesneden met walnotensaus

Mozzarella bolletjes met frisse
tomatensalade en broadbeans

Rolletje van tongschar met witte wijnsaus

Vitello tonato
Langzaam gegaard kalfsvlees met
tonijnsalade

Meloen met ardennerham
Met truffelmayonaise

Paddenstoelenkroketjes
Met gebakken paddenstoelen en
truffelmayonaise

Truffelravioli

Krokante kipschnitzel met champignonsaus

Tataki van tonijn
Kort gebakken tonijn in een pittig jasje
met wasabimayonaise

Gebakken knoflookgarnalen
met een kruidige tomatensaus

In een romige saus met geraspte kaas

Hot kicking wings
Gepaneerde licht pittige kippenvleugels

Kip piri-piri

Vegetarische pokebowl
Sushirijst met mango, komkommer,
edamame en verse groenten

Op een soft shell taco

Carpaccio van biet

Dragonroll

Dungesneden rode biet met frisse
fetakaas en aceto balsamico

Dagverse sushi gevuld met komkommer,
avocado en gefrituurde garnaal

Yakitori
Spiesje van kippendij met yakitorisaus
en sesamzaadjes

Calamaris
Gefrituurde octopusringen met een
yoghurtsaus

Heeft u een allergie?
Laat het de bediening weten

Loempia proeverij
Loempia van biet, bonenpasta en
avocado

Geitenkaas salade
Salade met walnoot, appelcompote,
coulis en een geitenkaaskroket

Pokebowl sake
Gemarineerde rauwe zalm, komkommer,
edamame, mango

Boneless spareribs
Botermals met een lichtpittige lak van
de graaf

Stoofpot van lam
Met een stamppot van erwtjes

Truffel slider
Runderburger met truffelmayonaise, sla,
tomaat en bacon

Gebakken zalmfilet
Met kreeftensaus

Cocktails
Espresso martini

6,50

Mojito

6,50

Gin tonic

6,50

Nagerechten

Speciaal koffie’s

Spoom Graaf Jan 0%

French koffie

7,50

Irish koffie

7,50

Spanish koffie

7,50

Koffie DOM

7,50

Spoom van verse jus met een bolletje
sorbetijs

Carpaccio van ananas

Gordons gin met tonic en een citroentje

Carpaccio van verse ananas met vanilleijs
en caramelsaus

Gin tonic van de Graaf

Cheesecake

8,50

Huisgemaakt met sorbetijs

Kruidige Ophir gin met sinaasappel

Pastel de nata

Gedistilleerd

De Portugese variant van crème brûlée,
in een bladerdeegbakje

Kinderkaart



Churros

Voor de jonge Graven

Licor 43

4,50

Limoncello

4,50

Baileys

4,50

Vanilleijs met chocoladesaus

Cointreau

4,50

Brownie

Grand Marnier

4,50

Met kaneelsuiker en vanilleijs

Chocolademousse
Kroketjes

Mousse van pure en witte chocolade

Poffertjes

Dame blanche

Frikandel
Mini kaassoufflé

Huisgemaakt met vanilleijs

Kipnuggets

Franse kaasplank
Selectie van Franse kazen met
vijgencompote

Boeren kaasplank
Selectie van kazen van de Annahoeve
met appelcompote

Wist u dat ...

Omelet sibérienne

... wij ook maaltijden
thuisbezorgen.

Vanilleijs omkapseld met merengue

Pornstar martini cocktail ijs
... wij ook zalen
hebben voor feesten,
vergaderingen en
private dinings.

(bevat alcohol)

Citroen sorbetijs
Vanille-ijs met slagroom

Feestje of vergadering? informeer naar de mogelijkheden
RE CE PT IE
FE E STJ E

ZA A L H U U R
H IG H T E A

B U FF E T

VE R G A D E R I N G

HIGH WINE

CURSUS

WA LK I N G D I N E R

VE R JA A R DAG
CATE R I N G

