RESTAURANT

Robberse Eiland
D E V E R B O R G E N “PA R E L”
VA N L O O S D R E C H T

Black Angus hamburger

Tomaat, augurk, bacon, Cheddar kaas en friet

		12,75

2 Garnalenkroketten

Geserveerd met mosterdmayonaise en toast			 11,50

2 Rundvleeskroketten

Geserveerd met mosterd en brood óf friet

		

7,75

Uitsmijter met ham en/of kaas en/of spek 			

BROOD

7,50

Ambachtelijk meergranen broodje

met gerookte zalm en Hollandse garnalen en cocktailsaus

Ambachtelijk meergranen broodje met geitenkaas,

Appel, walnoot, balsamico en honing					

Ambachtelijk meergranen broodje carpaccio

Met pestodressing, rucola, en Peccorino-kaas			

Een luxe salade met een mosterd dille dressing			

14,50

Salade geitenkaas

Frisse salade met warme geitenkaas, appel, walnoot,
tomaat, balsamico en honing						12,50

Salade van de maand

Een wisselende salade, vraag aan de bediening		

Dagprijs

Heeft u een voedselallergie, a.u.b. meldt het ons.
If you have a food allergy, please let us know.

13,75
10,75
11,50

SLA

Salade gamba’s en coquilles

LUNCH

Duet steaktartaar / soepje						13,50

RESTAURANT
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D E V E R B O R G E N “PA R E L”
VA N L O O S D R E C H T

Carpaccio van rosbief met truffelmayonaise , rucola,
tomaatjes, pijnboompitten en oude reypenaer
		

12,50

3-luik van Garnalen

Kleine garnalencocktail, loempia van gamba en een
garnalenkroketje
					

Steak tartaar

Steak tartaar met truffelmayonaise en balsamico stroop		

VOOR

Carpaccio

13,50
11

Slakken

Gegratineerde slakken met tomaat, oude kaas en knoflook
en maisbrood								10,50

Proeverij van onze voorgerechten

Parade van onze voorgerechten					17,50

Viscombinatie

Combinatie van gerookte zalm , gerookte paling en Hollandse
garnalen geserveerd met toast						16,50

Tataki van tonijn met gebakken coquilles

Sesam tonijn met coquilles geserveerd met wakame		

14,75

Soep van de dag

Dag soep, laat u informeren door de bediening			

7,50

VEGA

Salade Geitenkaas

Frisse salade met warme geitenkaas, appel, walnoot,
tomaat, balsamico en honing						12.50

Vega Burger

Lekkere vegetarische burger met tomaat, augurk en
Cheddar kaas

Wisselend vegetarisch hoofdgerecht
Informeren bij bediening 					
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes

Heeft u een voedselallergie, a.u.b. meldt het ons.
If you have a food allergy, please let us know.

		

12,75
Dagprijs
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D E V E R B O R G E N “PA R E L”
VA N L O O S D R E C H T

VLEES

Kipsaté

Kipsaté gemaakt van malse kippendij met pindasaus, atjar
en kroepoek 								16,50

Kalfszwezerik

Gebakken kalfszwezerik geserveerd met tagliatelle
en paddenstoelen								24,50

Rib-Eye (275 gr.)

De perfecte Rib-Eye steak geserveerd met dagverse
groenten en kruidenboter						24,50

Tournedos (200 gr.)

Malse tournedos geserveerd met dagverse groenten
en pepersaus								23,50

Kalfslever

Gebakken kalfslever met spek en uien					

Confit de canard

Gestoofd eenden boutje met zuurkool					

Wildgerecht

Wisselend wild gerecht						

19,50
19,75

Dagprijs

VIS

Pasta gamba’s
Tagliatelle met gamba’s, tomaatjes, bosui en knoflook
17,50
					Supplement extra coquilles
5
Doradefilet
Gebakken doradefilet met dagverse groente en een
beurre blanc								21,50
Zeetong (450gr.)

A la meunière gebakken zeetong geserveerd met
Remoulade saus							

Vangst van de dag

Dag vangst, laat u informeren door de bediening		

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes

Heeft u een voedselallergie, a.u.b. meldt het ons.
If you have a food allergy, please let us know.

Dagprijs
Dagprijs
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Geverseerd met vanille roomijs en slagroom				

Apfelstrudel met kaneelijs

Warme apfelstrudel met crunchy kaneelijs en slagroom

Boerenjongens

Vanille roomijs met advocaat, boerenjongens en slagroom

Crème Brûlée

Vanille crème brûlée geserveerd met amarena kersen roomijs

NA

Chocolade lava cake

7,75
7,75
7

7,75

Grand dessert

Verassing van diverse lekkernijen					11,50

Internationale Kaasplank

Mooie kaasplank met internationale kazen en balsamico dip

10

Heeft u een voedselallergie, a.u.b. meldt het ons.
If you have a food allergy, please let us know.

RESERVEREN
Wilt u teleurstelling voorkomen dat wij geen tafel voor u hebben?
Reserveer dan, alleen per telefoon +31 6 20 30 22 08
Oud-Loosdrechtsedijk 234 | 1231 NH Loosdrecht

