VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Te bestellen vanaf 16.00 uur.

Tomatensoep

3,95

Soep van de maand
Brood met smeersels
Nacho’s

4,25
4,95
4,50

Huisgemaakte Italiaanse tomatensoep van Pomodori
tomaten met balletjes

Met huisgemaakte tomatensalsa, rode ui, zure room
en gesmolten kaas, uit de oven

Gamba’s pil-pil

9,75

Rundercarpaccio

9,75

Pittige gepelde gamba’s met brood om te dippen
Met een slamix, afgemaakt met een balsamicocrème, pestomayonaise, pijnboompitjes, rode ui,
kappertjes en parmezaanse kaas

Kan niet kiezen voorafje

(Minimaal 2 personen)
Proeverij van onze voorgerechtjes

9,95 p.p.

Puzzelproeverij
Wat is er nou leuker dan samen met je vrienden of familie spelletjes spelen
en puzzels oplossen? Samen met je vrienden of familie spelletjes spelen en
puzzels oplossen met eten erbij, natuurlijk! Met de puzzelproeverij is dat
mogelijk. Het is een diner in de vorm van meerdere gangen waarbij iedere
gang wordt voorafgegaan met een puzzel die opgelost moet worden
voordat je je eten krijgt.

Stel jouw 3 gangen-puzzelmenu hier samen voor 29,50 p.p.

Voorgerechten
Keuze uit

Soep
Nacho’s
Rundercarpaccio

Hoofdgerechten
Keuze uit

Boerenschnitzel
MexicaAntje
Kipsaté
Gamba’s
Gevulde courgette
Een burger naar keuze

Nagerechten
Keuze uit

Bastogneparfait
Witte dame
Creme brûlée

Te bestellen vanaf 16.00 uur.
Bij al onze hoofdgerechten kun je kiezen voor frietjes,
zoete aardappelfrietjes of Steppegras.

Vlees- en visgerechten

Boerenschnitzel

14,95

MexicaAntje

14,95

Spareribs

14,95

Kipsaté

16,95

Kogelbiefstuk

21,50

Met gebakken ui, champignons, bacon en
champignonsaus

Vacatures

Wij zijn op zo
ek naar nieuw
toppers voor
e
de spoelkeuk
en en de
bediening! B
en jij ouder d
an 15 jaar
en houd je va
n aanpakken
in een
gezellig team
? Stuur snel jo
uw
cv en
motivatiebrief
na
a
r
info@eetkaa
mer.nl. Tot sn
el!

Ovenschotel met pittig gehakt, gebakken ui, paprika,
champignon en mais, met als topping Bugles,
gegratineerd met kaas
Lekker kluiven! Keuze uit zoet of pittig
Heerlijke spies met malse kip, atjar en huisgemaakte
satésaus
Keuze uit pepersaus, kruidenboter of
champignonsaus. Voor wie durft: kies voor de pittige
jus, waar je met wat brood lekker in kunt nadippen

Varkenshaasmedaillons

17,95

Mixed grill

23,50

Surf en turf

22,50

Keuze uit pepersaus of champignonsaus

Varkenshaas, biefstuk, kipfilet en een stukje sparerib,
geserveerd met onze eigen EetkaAmersaus
De allerlekkerste vlees-viscombi van biefstuk met
gamba’s

Vistrio

ALLERGENENINFO

21,50

Een trio van zalm, kabeljauwfilet en gamba’s
geserveerd met een romige botersaus

Gamba’s

Heeft u een allergie? Vraag naar onze
speciale allergenenkaart bij een van
onze werknemers.

21,50

6 overheerlijke reuzegamba’s, gebakken in
knoflookolie met viskruiden, met huisgemaakte
gambasaus

Maaltijdsalades
Salade kip

Quiche

egetarische gerechten

Ook als lunch te bestellen.

Kip, ui, champignons en cashewnoten in teriyakisaus

14,95

Salade brie

14,95

Salade beef

15,95

Salade carpaccio

15,95

Salade ‘De EetkaAmer’

14,95

Salade uit de zee

16,95

14,95

Brie, walnoten, appelblokjes, cranberries en gebakken
cherrytomaten met een balsamicostroop

Currywrap met kipstukjes (veganistisch)

14,95

Biefstukpuntjes, gebakken champignons, ui, paprika en taugé,
gebakken in een huisgemaakte beef marinade

Gevulde courgette

15,95

Rundercarpaccio met balsamico, pestomayonaise, kappertjes,
pijnboompitjes, rode ui en parmezaanse kaas

Spelt-pasta champignons (veganistisch)

12,95

Geitenkaas, gegrilde courgette, crispy bacon en walnoten

Broccoli, mozzarella en paprika, geserveerd met een
heerlijke tuinkruidensaus
Vleesvervangende kipstukjes met seizoensgroenten in
een licht pittige curry
Gevuld met quinoa, geitenkaas, walnoot, ui en
champignons
Pasta met een tomatensaus en champignons,
courgette, paprika, ui en knoflook

Couscousschotel
De puzzelproeverij is ook los te bestellen voor 5,00.
Meer informatie? Kijk op www.puzzelproeverij.nl.

1,00

Zoete aardappel en paprikareepjes gekruid op
Marokkaanse wijze, geserveerd met huisgemaakte
vegetarische gehaktballetjes en tzatziki

15,95

Met gerookte zalm, tonijn, makreel en gamba’s, afgemaakt
met ei, citroen en mosterd-dilledressing

Wij werken met dagverse producten, daarom zou het
bij uitzondering kunnen zijn dat een product op is.

