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Omdat het eerst goed moet zijn...
In verband met de Cororna regelgeving werken wij met
disposable menukaarten. Kruis de gewenste gerechten aan
op deze kaart. Heeft u een keuze gemaakt? Leg dan de kaart(en)
op de hoek van de tafel. Één van onze bedieningmedewerkers
haalt deze vervolgens op.

Voorgerechten
Carpaccio
dungesneden ossenhaas met
pittenmix, Parmezaanse kaas en
een huisgemaakte pestomayonaise
Cocktail van gerookte kip
met appel, frisse rauwkost en paprikamayonaise
Gamba’s
gemarineerd in een zoet pittige
huisgemaakte saus van knoflook en chili
Zalm cocktail
met rode ui, avocado, citroen en room
Bietencarpaccio
met geitenkaas, rucola met
een huisgemaakte dressing
Gevulde champignons
met kruidenboter, noten en toast
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* keuze uit Roseval aardappelen uit de oven
of gekruide wedges. PRIMA’S pasta wordt
geserveerd met een frisse salade.

18,75

18,75

Voor onze jonge gasten (t/m 11 jr)
Tomatensoepje
Pizza Margherita
Kipnuggets met friet
Kroket met friet
2 bolletjes ijs vanille- en aardbeien

5,50
8,50
8,50
8,50
6,50

Dessert

Hoofdgerechten*
Gegrilde Ossenhaasbiefstuk
met een huisgemaakte kruidenbotercrème
Mixed grill
met huisgemaakte smokey BBQ saus
gemarineerde ossenhaas, varkenshaas,
kip en speklap van de gril
Malse Kipsate met huisgemaakte satésaus
met vers gegrilde groenten
Op de huid gebakken zalm met tuinkruiden
Vangst van de dag
onze bediening informeert u graag
over dit wisselende visgerecht

Vegetarisch pannetje
met tomaten saus, paprika en
licht gestolde eieren, geserveerd met
stokbrood uit de oven met kruidenboter
PRIMA’S pasta met een spinazie roomsaus
een lekkere pasta met vers
gebakken spinazie, champignons,
pittenmix, Parmezaanse kaas en roomsaus

18,75
18,75

18,75
18,75
18,75

Chocolade taartje
met vanille saus, afgemaakt met
een mango topping
Lemon cheesecake met bastogne
Frambozen trifle
met mascarpone, lange vingers
en chocoladesaus
Aardbeien coupe
met vanille ijs, verse aardbeien,
slagroom en aardbeiensaus
Dame blanche
met vanille ijs, chocolade ijs,
slagroom en chocoladesaus
Voor uitgebreide informatie m.b.t. allergieën,
raadpleeg onze bediening
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