SOEPEN

Geserveerd met brood en boter
Door het bestellen van deze soepen helpt u ouderen in de strijd tegen eenzaamheid

Tomatensoep
Room | prei				
7,5
Marokkaanse Harira soep
Kikkererwten | munt				
7,5

VOORGERECHTEN
Dungesneden rundercarpaccio				

15

Grana padano | truffelmayonaise | rucola | pijnboompitten

Gerookte zalm 				

14,5

Roomkaas | wasabimayonaise

Vis trio 				

16,5

Gerookte zalm | paling | garnalenkroket | limoenmayonaise

Carpaccio van biet				
Burrata | walnoten | kruiden salade | balsamico dressing

Broodplankje
Roomboter | tomaten tapenade | truffelmayonaise

5,5

15

SALADES
Geserveerd met brood en boter
Keuze uit klein of groot

Dungesneden rundercarpaccio				

14,5 | 18,5

Grana padano | pijnboompitten | truffelmayonaise

Gerookte zalm				

15 | 19

Citroendressing | kappertjes | rode ui | gekookt ei

Geitenkaas				
14,5 | 18,5
Honing | walnoot | appelcompote

Caesar Palace Salade				

14,5 | 18,5

Caesar dressing | Grana Padano | gekookt ei | croutons | bacon
Eventueel uit te breiden met krokante kip				

+3 | + 5 		

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met friet en salade

Van der Valk Schnitzel				

22,5

De echte van der Valk schnitzel | aardappelmousseline | seizoensgroenten
Keuze uit champignon- of pepersaus

Black Angus burger van de grill				

21,5

Brioche bol | spek | oude kaas | gekarameliseerde ui | truffelmayonaise

Kipsaté				
21
Atjar | kroepoek | gegrilde ananas | saté saus

Rib-eye				
29,5
Aardappelgarnituur | geroosterde groenten | rode wijnsaus

Onglet de Bouef				

26,5

Aardappelgarnituur | geroosterde groenten | truffeljus
Het lekkerste stukje vlees van de slager!

Kabeljauwfilet				
27,5
Tomaten aardappelmousseline | beurre blanc

Zeebaarsfilet				
24,5
Gegrilde groene asperge | antiboise

Ravioli				
19,5
Aubergine | champignons | truffel roomsaus | Grana Padano | rucola

VEGETARISCH |

SIGNATUUR GERECHT

Vraag onze medewerkers naar de allergenen kaart

DESSERTS
Dame Blanche				

7,5

Vanille ijs | slagroom | chocolade saus

Cheesecake				
7,5
Aardbei | slagroom | witte chocolade ijs

Rockslide brownie				

9,5

Pecannoten | karamel | vanille ijs | slagroom

Coupe Palace				

8,5

Mango sorbet | ananas sorbet | Frambozen sorbet | rood fruit | mascarpone mousse

Sgroppino				
7
Cocktail van citroen ijs | prosecco | vodka

Extra bij te bestellen

		

Friet met mayonaise		
Groenten
Geroosterde aardappels		
Side salad			

4
4
4
4

Kindermenu

12,5

Bestaande uit een drankje en een hoofdgerecht
met kinderijsje, in een leuke beker voor thuis.
Keuze uit: kroket | frikandel | kipnuggets | schnitzel
Geserveerd met frietjes | mayonaise | appelmoes |
salade

Vraag onze medewerkers naar de allergenen kaart

FOLLOW US AT @HOTELNOORDWIJK

