DINERKAART

MONDVERMAakjes

voorgerechten

Flammkuchen

8,25

Tomatensoep

6,25

Broodplankje

6,50

paddenstoelensoep

6,25

Knoflookbrood

6,50

Carpaccio

Met Crème fraîche, gerookte zalm en rode ui

Met diverse dips

hoofdgerechten
Spareribs

Met barbecuesaus

Saté van de haas

Met kroepoek en gebakken uitjes

Tournedos

Met portsaus | Supplement eendenlever + 5,-

18,75
17,25
23,75

Zacht gegaarde varkenswang

19,25

Rode mul

19,75

Met saus van citroengras en koriander en
gebakken zeekraal

Gebakken duiffilet

Met jus van rinse appelstroop en crumble van
gekarameliseerde pistache

dagspecialiteit

Vraag naar de dagspecialiteit; bereid met de
heerlijkste seizoensproducten

21,50

12,50

Miserable gebak

7,50

Bavarois van banaan

7,50

Gemarineerde ananas

7,50

Parfait van
gekarameliseerde noten

7,50

Met roomijs van ruby chocolade en
chocolade schotsen

Met Malibu, kokos mouse en roomijs van kokos

Met crumble van Oreo

9,75

Champignon Dordogne

11,50

Sushi van zalm

11,75

Steak Tartaar

11,75

Met warme knoflooksaus

Met gebakken coquilles en citroen mayonaise

Met zoetzure groentes en crème van eidooier

Met fetakaas, spinazie en hollandaisesaus

9,75

huisspecials
Hamburger van de kornuit

15,00

kabeljauwfilet

22,75

Medium gebakken hamburger van puur Black Angus
rundvlees, met gemengde sla, tomaat, komkommer,
rode ui en gesmolten kaas

Op de huid gebakken. Met coquilles
en kreeftenbisque

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken
aardappelen of friet en rauwkost. Extra garnituur bij te
bestellen voor € 1,50 per bakje.

desserts
Met botercrème en amaretto roomijs

12,50

Pestodressing, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Supplement eendenlever + 5,-

Portobello

19,75

Met jus van truffel en langoustine

Lichtgebonden, met lente-ui

Spaanse gamba’s

Gegrilde runderbavette
Met saus van oesterzwam

Met gehaktballetjes en lente-ui

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

Blijf op de hoogte van onze
dagspecialiteiten en diverse activiteiten.

VOLG ONS OP FACEBOOK!

6,25

Tomatensoep
met lente-ui

Licht gebonden paddenstoelensoep

6,25

met lente-ui

11,50

Champignons Dordogne
met warme knoflooksaus

9,75

Portobello
met feta kaas, spinazie en hollandaisesaus

HOOFDGERECHTEN
15,00

Gebakken pollenta
met jonge groenten en roomsaus

17,50

Vegetarische “big mac’
met komkommer, tomaat en rode ui

Roergebakken spinazie tagliatelle

16,00

met pulled vegetables, feta kaas en lente-ui

Heeft u een allergie? Meld het ons!

DESSERTS
Misérable gebak

7,50

met botercrème en Amaretto roomijs

Gemarineerde ananas

7,50

met Malibu, kokosmousse en kokos-roomijs

Parfait van gekarameliseerde noten
crumble van Oreo

www.dekornuiten.com

7,50

VEGETARISCHE KAART

VOORGERECHTEN

