KEUZEMENU 1
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN
Záálige Garnalencocktail

Indische Saté Ajam

Roze garnaaltjes met avocado
mousse, little gem sla, gekookt

Saté van gemarineerde
kipﬁlet. Geserveerd met huis-

eitje en Romatomaat. Geserveerd met huisgemaakte

gemaakte pindasaus,
gefrituurde uitjes, zoetzure

Gin-cocktailsaus & breekbrood

komkommer, cassave kroepoek
& kokos-bonenrijst

OF
Griekse Halloumi
Krokant gebakken Griekse
geitenkaas. Geserveerd op frisse
salade met Tzatziki, walnoten
& Romatomaat
OF
Italiaanse Carpaccio
Dun gesneden rundvlees. Geserveerd met groene pesto, zongedroogde tomaten, walnoten,
Parmezaanse kaas & rucola

010-4260575

Mississippi Mudpie
Záálige chocoladetaart, met een
krokante bodem en zachte
vulling. Geserveerd met
mango-ijs, een saus van mango
& verse slagroom
OF

OF

Frambozen Cheesecake

Atlantische Zeebaars

Gebakken cheesecake

Op de huid gebakken ﬁlet, met
een witte wijn citroensaus.
Geserveerd met zoete aardappelpuree & seizoensgroentes
OF
Spanakopita
Griekse hartige taart. Krokante
bodem gevuld met spinazie,
walnoten, feta, en zongedroogde
tomaten. Geserveerd met
tzatziki & zoete aardappel puree

www.zaalig.com

NAGERECHTEN

Bij deze gerechten komen
boeren frites en frisse salade
op tafel

met een frambozentopping en
een kandijkoek-bodem.
Geserveerd met wit chocoladeijs & verse slagroom
OF
Záálige Split
Bourbon vanille ijs en
yoghurt-sinaasappelijs, geserveerd met Licor 43 sinaasappelsaus, een karamel kletskop
& verse slagroom
Geserveerd vanaf 10 personen
Menuprijs €31,50 p.p.
1 menu per gezelschap
Alleen op reservering

KEUZEMENU 2
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN
Proeverij van onze
voorgerechten
Mexicaanse nacho’s
Griekse Halloumi
Garnalen cocktail
Italiaanse Carpaccio
Babi Teriyaki
Mexicaans Nacho’s
Huisgemaakte Soep
Daarbij geserveerd:
Wit en bruin breekbrood
met 3 wisselende,
huisgemaakte smeersels;
Tapenade
Kruidenboter
Aioli

* vegetarische optie
mogelijk op aanvraag

Hollands Lamsﬁlet
Gebakken lamsﬁlet met een
saus van gepofte knoﬂook,
geserveerd met seizoensgroentes & zoete
aardappelpuree
OF

NAGERECHTEN
Proeverij van onze
nagerechten
Mississippi Mudpie
Frambozen cheesecake
Pavlova
Oreo coupe
Záálige Split

Jamaican Jerk
Kippendijen gestoofd in
Jerk-marinade. Geserveerd met
kokos-bonenrijst, seizoensgroentes & ananas-salsa
OF
Atlantische Zeebaars
Op de huid gebakken ﬁlet, met
een witte wijn citroensaus.
Geserveerd met zoete aardappelpuree & seizoensgroentes
Bij deze gerechten komen
boeren frites, krieltjes uit de
oven en frisse salade op tafel

Geserveerd vanaf 10 personen
Menuprijs €39,50 p.p.
1 menu per gezelschap
Alleen op reservering
www.zaalig.com
010-4260575

