EETCAFÉ CENTRAAL

DINERKAART
VOORGERECHTEN

Salade geitenkaas
met balsamico, vijgen,
komkommer en walnoten

Rundercarpaccio
met kappertjes ,
pijnboompitten en pesto
mayonaise

Runderspiesje
met courgette en paprika en
sesam mayonaise

Gefrituurde garnalen en
inktvisringen, sla en
knoflooksaus

Vis trio
van zalm, garnalen en rauwe
tonijn met sesammayonaise

Garnalen piri piri
met prei en knoflook 6 st.

HOOFDGERECHTEN VLEES

€ 9.50

€10.50

Spareribs
met knoflooksaus en
BBQ-saus

Kogelbiefstuk

€ 5.50

Uiensoep

€ 5.95

Vissoep

€ 6.50

€18.25*

met champignonroomsaus

Varkensschnitzel

€16.50*

met ui, paprika, tomaat, en
mozzarella uit de oven

Kipburger

Tapas

€14.50

met sla, tomaat, rode ui,
augurkenrelish en een milde
pikante saus

Mandje brood

€ 6.00

Kipfilet piri piri

met smeersels

€15.00*

met cheddar, sla, tomaat, rode
ui, augurk en tomatenrelish

Varkenshaas
Tomatensoep

€14.75*

met kroepoek en gebakken
uitjes

Runderhamburger
€10.50

€22.50*

met grote garnalen, groente,
knoflook en ketjap

Kipsaté
€12.50

€20.50*

met kruidenboter en gegrilde
groente

Ossehaaspuntjes
€ 9.50

€18.75*

met gebakken uien en
champignons

Runderentrecôte
€11.50

€19.50*

met pasta

BIJ DE GERECHTEN MET EEN * ZIT FRIET OF
GEBAKKEN AARDAPPELEN EN RAUWKOSTSALADE

€13.00*

€16.75

EETCAFÉ CENTRAAL

DINERKAART
HOOFDGERECHTEN VIS

Visspiesjes

€18.50*

Spareribs

€10.50*

met friet incl.kinderijsje

van zalm, kabeljauw en
garnalen op een salade van mie
met mango, mint, gegrilde
paprika en sojasaus

Gegilde kipfilet

€ 9.50

met pasta incl. kinderijsje

€19.00*

Zalm uit de oven

KINDERMENU

met lemon-koriandersaus

Bordje gemixte snacks

€ 9.50*

met frikandel, bitterballen en
kipnuggets incl. kinderijsje

€18.50*

Kabeljauwfilet
met pesto-parmezaankorst

SNACKS

€19.00*

Zeebaars
met ui, tomaat. kruidenboter en
wakame uit de oven

Frikandel met friet

€ 3.95

Kroket met friet

€ 4.00

Kipnuggets met friet

€ 4.65

VEGETARISCHE GERECHTEN

Vegetarische proeverij

€16.50

Broccoli burger

€10.50*

met sla, gegrilde paprika,
roquefort op een boerenbol

€10.50*

Quinoa burger
met sla, tomaat, gegrilde
paprika en salsa op een
boerenbol

€12.00*

Avocado burger
met sla, gegrilde groente en
nacho's en chilimayonaise op
een boerenbol

EXTRA'S

Extra halve spareribs

€3.50

Portie friet

€2.00

Portie gebakken
aardappelen

€2.00

Bakje groente

€2.00

Potje mayonaise

€0.75

BIJ DE GERECHTEN MET EEN * ZIT FRIET OF
GEBAKKEN AARDAPPELEN EN RAUWKOSTSALADE

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten

