Driegangenkeuzemenu
Vanaf 17.00 uur. Allèèn in het restaurant.

Voorgerechten
Tomatensoep
Met mini mozzarella, walnoten en pestoroom

5,50

Schorsenerensoep
6,00
Schorsenerensoep met truffelolie, baconkruimels en fijne prei
Carpaccio
8,00
Carpaccio van rund met Amsterdamse uienmayonaise,
Reuverse mosterdkaas, pijnboompitjes, mesclunsla, gebakken spekjes en pomodori
Salade Geitenkaas
8,00
Lauwwarme geitenkaas met dadels, appel, pecannoten,
pomodori, mesclunsla en appel-honingdressing
Salade Gerookte Zalm
8,00
Gerookte zalmfilet en garnaaltjes op een bedje van mesclunsla, spitskool, rode ui en knoflook-doperwtenmayonaise
Salade Eendenborst
8,00
Salade met eendenborstfilet, geserveerd met een wildkroketje, paddenstoelen en een chutney van rode ui

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve
dit vooraf door te geven aan onze bediening.

26,50

Vanaf 12.00 uur

Hoofdgerechten

Nagerechten

Appetizer

Kids Only

Vegetarische Pasta
15,00
Bietenpasta met groenten, cashewnoten, Parmezaanse
kaas, rucola en een notenolie

Grand Café Luxor
5,50
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets lekkers

Stokbrood Kruidenboter 3,50
Preview (2 personen)
8,00
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Soepje
Kopje tomatensoep met een soepstengel

Biefstuk
17,00
Biefstuk op een bedje van groenten met een rozetje rode
pestoboter, geserveerd met Madeirasaus en aardappelwedges
Zeebaarsfilet
17,00
Zeebaarsfilet met roerbakgroenten, geserveerd met witte
wijnsaus met roze pepertjes en aardappelgarnituur
Roodbaarsfilet
17,00
Roodbaarsfilet met roerbakgroenten, geserveerd met een
Hollandaisesaus met savoramosterd en aardappelwedges

Hazelnootijs
Hazelnootijs met suikerbrood en vanillesaus

6,00

Appeltaartje
6,00
Taartje van Goudreinetappel, geserveerd met kaneelijs,
appelsabayon en amandelcrumble
Tiramisu
6,00
Tiramisu van Licor 43, geserveerd met gemarineerde
sinaasappel en een bolletje vanille-ijs
Nougat-ijs
6,00
Nougat-ijs met bosvruchten variegato, geserveerd met
bosvruchtenmousse en een coulis van abrikozen

Wild duo (+1,50 in menu)
18,50
Wild duo van hertenbiefstuk en wildzwijn, geserveerd met
groentengarnituur, zuurkoolstamppotje met ananas met
een vleugje kerrie

La Grand Bouffe (2 personen) 12,00
Een voorproefje van meerdere desserts

Onze salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden voor €15,00.

Driegangenkeuzemenu inclusief film €35,00.
(€26,50 menu + €8,50 film). Exclusief toeslagen.

Plate-servicegerechten
Schnitzel
Schnitzel met jägersaus, frites en salade

15,00

Satéspies
15,00
Satéspies met satésaus, geserveerd met cassavekroepoek
en hot chili crackers, frites en salade
Broodje Hamburger
15,00
Broodje hamburger met gebakken ui, augurk, tomaat,
cheddarkaas en barbecuesaus, frites en salade

3,00

Frietje met ...
5,50
Frikandel, kipnuggets of kroket, appelmoes en mayonaise
Frietje Saté
7,50
Met satéspiesje, satésaus, salade en mayonaise
Spareribs
Met salade en mayonaise

8,00

Kinderijsje
4,25
2 bolletjes vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Spareribs
15,00
Spareribs met chili- en knoflooksaus, frites en salade
Vegetarische Burger
15,00
Hamburger van de Vegetarische Slager met gebakken ui,
augurk, tomaat, cheddarkaas en Thousand Islanddressing,
frites en salade

Gaat u aansluitend naar de film dan ontvangt u
€1,00 korting op de film. (Alleen bij Plate-service).

(no grown up’s)

Spionnengeheimen
vanaf 25 december.

