DRIEGANGENKEUZEMENU

31,50

Los bestellen kan uiteraard ook. Ga je naar de voorstelling, laat het ons dan even weten.
= vegetarisch

V

zuurdesembroodjes met diverse smeersels

5,50

V

voorgerecht
rundercarpaccio | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | pijnboompitten | rucola

10,80

wijnsuggestie: Mirassou - Pinot Noir 5,00
gerookte zalm | gebakken zalmkoekje | salade | aardappelschuim | mierikswortelmayonaise

11,25

wijnsuggestie: Santa digna - Sauvignon Blanc 5,00
albacore tonijn | gebakken kalfsnek | ansjovismayonaise | aardappel | witlofespuma

11,50

wijnsuggestie: Santa digna - Sauvignon Blanc 5,00
salade curly kale | rode biet | gebrande grapefruit | pecannoten | ahornsiroop

10,60

V

wijnsuggestie: Luisa - Friulano 5,00
tomatensoep | groentengarnituur | brood | crème fraîche
lichtromige knolselderijsoep | brood en truffelcrème

7,75

V

7,75

V

kreeftenbisque | stukjes gamba | brood | crème fraîche

10,80

wijnsuggestie: Verdejo 5,00

salade
salade ribeye | paddenstoelen | zoete aardappel | parmezaanse kaas | tomaat | bacon-truffeldressing 9,80 14,90
wijnsuggestie: Mirassou - Pinot Noir 5,00
salade geitenkaas | venkel | appel | ei | avocado | komkommer | kruidendressing | gebrande noten | honing

V

9,80 14,90

wijnsuggestie: Altos Ibericos - Tempranillo 5,00

hoofdgerecht
gebakken steak en sukade | rode wijnsaus | knolselderijmousseline | witlof | hasselbackaardappel

17,00

wijnsuggestie: Mirassou - Pinot Noir 5,00
gebakken dorade en gamba | pikante knoflook sojasaus | taugé | bimi | springroll risottorijst

16,50

wijnsuggestie: Luisa - Friulano 5,00
gebakken parelhoen gevuld met paddenstoel | dadel en noten | aardappelpuree | appel | mosterd saus

17,25

wijnsuggestie: Jean Leon - Merlot 5,00
geroosterde bospeen | worteltaartje | zoete aardappel | kikkererwt | granaatappel | pastinaak

16,25

V

wijnsuggestie: Jean Leon - Chardonnay 5,00
gegrilde runderribeye | seizoensgroenten | bearnaisesaus | friet (menu supplement 5,00)

22,50

wijnsuggestie: Cordillera - Carignan 5,00
rendang | gele rijst | geroosterde spitskool | zoetzure komkommer | seroendeng

16,25

biersuggestie: Leffe blond 4,50
runderhamburger | pulled pork | barbecuesaus | cheddar | gebakken uien | romasla | tomaat | friet

15,25

biersuggestie: Leffe blond 4,50
gebakken paddenstoelenburger | parmezaanse kaas | rucola | truffelmayonaise | uien | tomaat | friet

V

15,25

wijnsuggestie: Arboleda Cabernet Sauvignon 5,00

bijgerecht
friet met mayonaise

2,60

rauwkostsalade

2,60

zoete aardappelfriet uit de oven | jalapeños en cheddar

4,70

nagerecht
witte chocolademousse | tropisch fruitcompote | frangipane | passie-mango sorbetijs

7,75

moulleux au chocolate | slagroom | crumble | vanilleroomijs

7,75

nougatine ijstaartje | karamelsaus | slagroom

7,75

kokos panna cotta | gepocheerde ananas | witte chocoladeroomijs | piña colada-espuma

7,75

wijnsuggestie: Torres Floralis - Moscatel Oro 5,40
5 verschillende kazen | appelstroop | kletzenbrood (menu supplement 2,50)

10,80

digestiefsuggestie: Fonseca - Ruby Port 4,00
koffie compleet | koffie of thee naar keuze met friandises

7,75

KINDERMENU
ik wil wat hij heeft

hamburger met frietjes

6,50

ik wil tekenen

poffertjes, stroop en poedersuiker

5,00

ik heb geen honger

kinderpannenkoek

5,00

ik weet het niet

friet met bitterballen, frikandel of kipstukjes

5,50

ik wil spelen

pasta bolognese met kaas

6,00

ik wil zelf snijden

zalm met friet en groenten

9,50

ik heb geen zin

biefstuk met friet en groenten

9,50

ik wil alleen een ijsje

kinderijsje

3,50

handijsje vanaf

1,00

het favoriete gerecht van...

EINDHOVEN

elke maand staat het favoriete gerecht van een artiest op het menu

PARK
THEATER

Heb je een bepaald dieet of allergie, een goed idee of
gewoon iets leuks te melden, dan horen we dat ook graag!
Nog nagenieten met een Dertien-arrangement?
(een luxe hapje & drankje) voor maar € 8,50 p.p.

