Onbeperkt à la carte eten voor het All-in bedrag van € 23,50 p.p.

kids menu

U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt tot onze keuken om 22:00 uur sluit.

proeverij

specials

Tomatensoep (V)
met bosui

Gamba’s piri piri
met bosui, tomaat en paprika

Pittige uiensoep
met een kaasbroodje

Surf & Turf van krokante sushi
met ebi garnaal en Aziatische beef

Wisselende soep, elke keer weer anders
Caesar salade (V)
met of zonder stukjes kip
Courgette tataki (V)
Met een Oosterse dressing, knoflook chips, bosui en rode peper

Kipsaté
met huisgemaakte atjar, satésaus en cassave
Couscous
met gefrituurde mosselen en kerriemayonaise
Oosters buikspek met hoisin en mango

Holtkamp kaaskroketjes (V)
met frisse koolsalade en mosterdmayonaise

Krokante kipschnitzel
met gorgonzolasaus en groente garnituur

Crispy green beans met truffeldip (V)

Tex-Mex pizza
met cajunmayonaise, rode ui en rucola

Antipasti (V)
met vitello tonato, caprese, salami en gegrilde groente
Crostini (V)
met aardappelsalade, gerookte forel en bietenmayonaise

Pasteitje (V)
gevuld met champignons en knoflookroomsaus

Uiensoep

Carpaccio - € 3,50
met pesto dressing of truffelmayonaise

2 mini kaas kroketjes*

Dagvers sliptongetje - € 3,50

Mini cheeseburger

desserts

Saté met pindasaus*

Kinderen mogen ook uit de volwassen kaart kiezen.

Spareribs
met uienringen en knoflooksaus

Huisgemaakte chocoladetaart - € 6,95
met Mövenpick stracciatella ijs

Bonbon van gerookte zalm
met frisse yoghurtdressing

Kogelbiefstuk
met pepersaus en aardappelkroketje

Hollandse aardbeien - € 6,95
met Mövenpick vanille ijs en slagroom

Nachos (V)
met Mexicaanse bonen, bosui, saus van cheddarkaas en crème fraîche

Krokante kabeljauw
op frisse noedel salade, harissa en yakatori saus

Proeverij Gewoon Lekker - € 7,95

Quesadilla Oosterse kip met yakitori saus en sesam

Gepofte kriel in schil
met gerookte makreel en groene kruiden-crème fraîche

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën?
Laat het ons weten.

Vissticks*

Crème brûlée - € 6,95
met Mövenpick witte chocolade ijs

Krokante sushi loempia
op zoetzure groente en kikkoman

Bij elke gang kunt u gratis extra bij bestellen:
brood met aioli, frieten en gemengde salade
met huisgemaakte dressing.

Kogelbiefstuk*

* Geserveerd met frietjes

Huisgemaakte cheesecake - € 6,95
met Mövenpick caramelita ijs

Zwarte tagliatelle (V)
in romige truffelsaus met rucola en krokante Spianata Romana

Kipnuggets*

Spareribs*

Heerlijk frisse vruchtensorbet - € 6,95
met Mövenpick sorbetijs

Cheeseburger slider
met cheddar, little gem, tomaat en augurk

Calamaris
inktvisringetjes uit de keuken van Gewoon Lekker

Mini broodje kroket

Stoofvlees*

Mini Tex-Mex pizza
met cajunmayonaise,
rode ui en rucola

Papadum (V)
met feta, watermeloen, rucola en pompoenpitten

Hete kip met nasi, crème fraîche en papadum

Mini frikandellen*

Nachos (V)
met Mexicaanse bonen,
bosui, saus van cheddarkaas en crème fraîche

Dame Blanche - € 6,95
Mövenpick vanille ijs met warme chocoladesaus

Huisgemaakte bokkenpoot - € 6,95
met caramelparfait en vanille crème fraîche

Gebakken feta (V)
met pikante dressing en gebrande amandelen

Tomatensoep

Beef Tataki (dun gesneden rundvlees) - € 3,50
op een krokante papadum met knoflook chips, rode
peper, bosui en een Oosterse dressing

Belgisch stoofvlees met heerlijke frieten

Surinaamse vegetarische roti (V)

Ook kinderen kunnen bij ons onbeperkt kiezen uit
onderstaande gerechten:

Dessertwijn per glas € 5,95 - per fles € 15,95

coffee specials
Spanish coffee, Irish coffee
Mexican coffee, Italian coffee
French coffee - € 6,95

restaurantgewoonlekker.nl
T 085 902 04 90
Volg ons op Facebook

Kinderen van 0 t/m 2 jaar - gratis
Kinderen van 3 t/m 10 jaar - € 9,00
Kinderijsje - € 3,50

huiswijnen
Zuid-Afrikaanse rood/wit/rosé
per glas € 3,75 - per fles € 15,95
Duitse zoete wit
per glas € 3,75 - per fles € 15,95
Prosecco
kleine fles € 6,95 - grote fles € 24,95
Chileense rood/wit/rosé
per glas € 4,75 - per fles € 22,50

wijntip!

Wij schenken alleen kraanwater bij gebruik van
een consumptie.
Om fouten te voorkomen is het bij tafels groter dan
6 personen niet mogelijk om per persoon apart te betalen.

