
DIN
ER

KA
AR

T

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
gebakken krieltjes of friet. Extra garnituur bij te 
bestellen voor € 2,50 per schaaltje.

Markt 2  -  7481 HT Haaksbergen  -  053 - 300 17 38  -  www.dekornuiten.comHeeft u een allergie? Meld het ons!

voorgerechten
Carpaccio 9,75
Truffelmayonaise, krokante kaaskoekjes, 
pijnboompitten en rucola  

Coppa di parma   8,75
Cantaloupe meloen en zongedroogde tomaatjes 

Gamba’s 9,25
In tempurabeslag, kleine salade en knoflooksaus

Krokant gebakken bladerdeeg   9,25
Met gerookte zalm en citroenmayonaise 

Dun gesneden rookkaas 8,25
Tomatensalsa en basilicumdressing 

Carpaccio 7,25
Rode biet met zoetzure groenten

Soepen
Huisgemaakte Tomatensoep 5,75
Gehaktballetjes (ook  vegetarisch te bestellen)

Lichtgebonden 
paddestoelensoep 5,75 

Broodplanken
Breekbrood  6,50
Drie dipsauzen, bakje olijven en chorizo

Knoflook en kaas  6,50
Breekbrood met veel knoflook, kaas en knoflooksaus

Plank de Kornuit (tot 22:00 uur)

Diverse lekkernijen en tapas soorten
15,00 2-3 pers     30,00 4-5 pers  45,00 6-8 personen 

Keuze uit  
Vega, kip of rundergehakt 

Flammkuchen 
Flamkuchen klassiek  10,00
Gebakken ui en spek 

Flamkuchen griekenland  10,00
Feta, spinazie, olijf en rode ui 

Flamkuchen Toscane    10,00
Gerookte zalm, rode ui, rucola en 
zongedroogde tomaat

Groot
9,00

Klein
6,00

Desserts
Ingelegde watermeloen  6,25
Vanille mascarpone en sorbetijs

Arretjescake 6,25
Van witte chocolade en speculaas met een
mousse van Ruby chocolade

Parfait  6,25
Van caramel, zeezout en toffeesaus

Profiteroles (soesjes gevuld met ijs) 6,25
Met warme chocoladesaus en slagroom

DEZE 
GERECHTEN
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17:00 TE 
BESTELLEN

De flammkuchen zijn de hele dag te bestellen.

De broodplanken zijn de hele dag te bestellen.

De nacho’s zijn de hele dag te bestellen.

Hoofdgerechten

streetfood specials

Huisgemaakte quiche  14,75
Van paddenstoelen met geitenkaas  

Runderbavette 18,50
Van de grill met saus van rode port

Spies van varkenshaas    17,25
Satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

Op de huid  
gegaarde zalmfilet  17,25
Met spiesje van gamba en sjalottensaus

Zachtgegaarde sukade 17,50
In eigen jus 

Zeebaarsfilet 17,75
Spinazie en dille-roomsaus

Biefstuk van de haas 23,50
Kruidenboter en pepersaus. 

Hamburger  15,00
Gegratineerd met kaas op een broodje 
met truffelmayonaise, salade en friet 

Wraps 15,00
Gevuld met pulled pork, kleine salade 
en een puntzakje friet

Nacho’s
Tortilla chips 
Quacamole, tomatensalsa, paprika, 
rode ui, mais, crème fraîche en cheddarsaus  


