KEUZEMENU 1
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Italiaanse Carpaccio

Oosterse Saté

Coco Crème Brûllée

Dun gesneden rundvlees,
geserveerd met romige
truffel-mayonaise, uitgebakken
pancetta (Italiaans spek),
walnoten & rucola.

Saté van gemarineerde
kipﬁlet. Geserveerd met
huisgemaakte pindasaus,
atjar, gefrituurde uitjes, cassave
kroepoek, gebakken groentes
& noedels

Huisgemaakte banaan kokos
crème met gekaramelliseerde
rietsuiker. Geserveerd met chocolade-sorbet ijs en een mint
kletskop

OF
Indiase Garnalen
Gemarineerde garnalen, gekoeld
geserveerd in een Tandoori
mayonaise met little gem,
limoen & kroepoek
OF
Za’atar Bietjes
Dun gesneden, gepofte gele biet
met Za’atar dressing (Sumac,
sesam, & oregano) geserveerd
met walnoten & veldsla

OF
Mexicaanse Tortilla
Vegan groentewrap gevuld met
een kruidige paprika-tomaatbonenstoof. Geserveerd met een
frisse salade, avocado mash
& nacho chips
OF
Wereldse Burger
Geserveerd op een brioche
broodje met gebakken ui,
trostomaten-salsa, Little Gem
sla, biologische Cheddar, frisse
salade & verse frites

www.zaalig.com
010-4260575

OF
Lavendel Cheesecake
Huisgemaakte cheesecake met
een vleugje lavendel. Geserveerd
met aardbeien gemarineerd in
rozensiroop, Bourbon vanille ijs
& verse slagroomOF
Coupe Boterkoek
Bourbon vanille-ijs met oma
Mieke’s boterkoek crumble,
geserveerd met chocoladesaus
& verse slagroom
Geserveerd vanaf 8 personen
Menuprijs €36.50 p.p.
1 menu per gezelschap
Alleen op reservering

KEUZEMENU 2
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN
Proeverij van onze
voorgerechten
Mexicaanse Nacho’s
Za’atar Bietjes
Chinese Loempia
Indiase Garnalen Cocktail
Italiaanse Carpaccio
Italiaanse Tonijnkoekjes
Huisgemaakte Soep
Daarbij geserveerd:
Wit en bruin breekbrood
met 3 wisselende,
huisgemaakte smeersels;

* vegetarische optie
mogelijk op aanvraag

Parelhoen Milanese
Gebakken parelhoen ﬁlet,
met een krokant laagje van
Parmezaanse kaas en een saus
van zomer-truffel
OF
Oosterse Zalmﬁlet

NAGERECHTEN
Proeverij van onze
nagerechten
Blozende Blondie
Lavendel Cheesecake
Coco Crème Brûlléé
Pink Panna Cotta
Diverse ijs soorten

Op de huid gebakken zalmﬁlet,
belegd met een notenkorst.
Geserveerd met een hoisinsaus
OF
Hollandse Biefstuk
Gebakken in de roomboter met
knoﬂook-champignons en
geserveerd met een rode
wijn-tijm saus
Bovenstaande gerechten worden
geserveerd met Rozeval
aardappels uit de oven en
groenten van het seizoen

Geserveerd vanaf 8 personen
Menuprijs €42.50 p.p.
1 menu per gezelschap
Alleen op reservering
www.zaalig.com
010-4260575

