DINERKAART
DEZE
GERECHTEN
ZIJN OOK
OVERDAG
TE BESTELLEN

voorgerechten

9,50

Nacho’s

Keuze uit
Vega, kip of rundergehakt

Tortilla chips

Carpaccio

Quacamole, tomatensalsa, paprika,
rode ui, mais, crème fraîche, cheddarsaus en
jalapeño

Stokbrood, zongedroogde tomaten, olijven,
truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas en rucola

Spaanse gamba’s

Flammkuchen

Koud gerookte rib-eye

KlasSiek

Dungesneden met taugé, bos-ui en soja-knoflooksaus

Zwarte peper, crème fraîche, spekjes en ui

Gravad lax

Griekenland

Soepen

Serranoham, cherrytomaat, knoflookolijven,
artisjok en tomatensalsa

Champignons
In roomsaus

Gemarineerde zalm met citroen-dille mayonaise

Tomatensoep

Gehaktballetjes (ook

Klein

6,00

Groot

9,00

10,00

Feta, spinazie, knoflookolijven en rode ui

Spanje

4,50

Italië
vegetarisch te bestellen)

Tonijn, kappertjes, rucola en ansjovismayonaise

Suikerland!

Franse uiensoep

Flammkuchen voor de kids met
Nutella en poedersuiker

Gegratineerd stokbroodje

Hoofdgerechten
Keuze uit: Jus van rode port, kruidenboter,
pepersaus en champignonroomsaus.

Vlees gerechten 18,50

6,00

Broodplanken
Breekbrood

6,50

Knoflook en kaas

6,50

Drie dipsauzen, bakje olijven en chorizo

Breekbrood met veel knoflook, kaas en knoflooksaus

Plank de Kornuit (tot 22:00 uur)

Rib-eye 250 gram

Diverse lekkernijen en tapas soorten

Kogelbiefstuk 250 gram

15,00 2-3 pers

gegrilde Porc Rack 250 gram

30,00 4-5 pers 45,00 6-8 personen

Van de black egg

Twentse Hamburger 200 gram
Van de black egg

Kip sate

Kroepoek en gebakken uitjes

vis gerechten

16,50

Desserts
crème brûlée

6,00

Panna cotta

6,00

Dorade filet

Van sinaasappel en mandarijn

Spies gegrilde black tigers

Brownie

6,00

Dame blanche

5,00

IJscoupes

5,00

Ijscoupe - Voor de kids!

4,25

Van steranijs met amandelcrumble en vanilleijs

Zalm met tagliatelle
Spinazie en cherrytomaatjes

Tomaten-couscous en dragon-citroensaus

Witte chocoladesaus en kokosijs

Kruidenboter

Vega gerechten
Komkommer & geitenkaas

Honing geitenkaas rolletjes met gepofte
cherrytomaat, komkommerlinten,
groentechips en rucola

HALLOUMI BURGER

9,50

15,00

Waldkornbroodje, rucola, vleestomaat,
courgette en zoete paprika-roomkaas spread

Slagroom, stukjes pure chocolade
en vanille roomijs

Combineer zelf; kies uit vanille, aardbei,
chocolade, mango, citroen of framboos

In een leuke beker met leuke garneringen

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, gegrilde groenten, gebakken
aardappeltjes of frietjes. Extra garnituur bij te bestellen voor € 2,50 per schaaltje.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Markt 2 - 7481 HT Haaksbergen - 053 - 300 17 38 - www.dekornuiten.com

