Voorgerechten

Vegetarische gerechten

Broodplankje 							 5,50
Boerenbrood met kruidenboter, roomboter en olijfolie

Pasta di mama 						
Pasta met gegrilde groenten, tomaten en crème fraîche

12,50

Serranoham met meloen						 8,75
Dun gesneden Serranoham met meloen en aceto balsamico dressing
Graved lacks 							 9,25
Zalm ingelegd met dille en gin
Spicy Scampi’s							 9,50
Gemarineerde gamba’s met een pikant getint sausje
Paprikasoep met mascarpone en pesto				
Huisgemaakte paprikasoep

6,00

Gemarineerde carpaccio van het rund				
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboom pitjes

11,00

Oosterse salade met chicken bites					
Salade op oosterse wijze met gepaneerde kippendij

9,00

Moeders pannenkoeken 					
(2 stuks) en een ijsje toe

7,50

Friet met kroket of een frikadel 					
Met appelmoes en een ijsje toe

7,50

Kindermenu’s zijn echt alleen voor kinderen!

Nagerechten

Hoofdgerechten

Spekkoek						 		6,75
Spekkoek van banaan met Baileys ijs

Gegrilde Ierse kogelbiefstuk 					21,00
Biefstuk met gebakken ui, champignons en een rode wijnsaus
Kabeljauw filet 							
Kabeljauw filet op een bedje van venkel en een saus van saffraan

Kindermenu’s

19,50

Saté aan een spies 							16,50
Keuze uit kip of varkenssaté
Rib-eye 								19,50
Met gebakken groente en boter van zongedroogde tomaten

Trio van Chocolade					 		6,75
3 soorten chocolade bavarois
Tiramisu						 		6,75
Italiaans lekkernij
Dame Blance						 		6,75
Vanille ijs met warme chocolade saus
Kinderijsje 								4,50
In een leuke coupe geserveerd

Surf ‘n turf 								25,00
Ossenhaas & garnalen Me Moeder style (5,50 toeslag bij keuzemenu)
Oosterse varkenshaas						17,50
Op oosterse wijze gemarineerde varkenshaas
Kippendij filet							
Gebakken kippendij met knoflook en rozemarijn

17,50

Slibtong a la meuniere						Dagprijs
In knoflook en roomboter gebakken
Deze gerechten worden geserveerd met friet, gebakken aardappels en salade

Moeders lekkerste koffie
Irish 									6,25
Met Irish Whisky
Gealic									6,25
Met Drambuie
Calypso 								6,25
Met Tia Maria

Schrans plank

French 								6,25
Met Grand Marnier

Schnitzel								14,50
Met friet en salade

Caribbean 								6,25
Met ½ Kahlua, ½ rum

Moeders burger 							13,50
Hamburger op Italiaanse bol met gebakken ui en cheddar kaas

Black Russian 							6,25
Met ½ vodka, ½ Kahlua
D.O.M. 								6,25
Met D.O.M Benedectine

3 gangen menu 				
Stel uw eigen menu samen met gerechten uit onze kaart
Deze actie is niet geldig i.c.m diner cadeau kaarten.

28,50

Spanish 								6,25
Met Licor 43
Dublin 								6,25
Met Baileys
Italian 									6,25
Met Amaretto di Saronno
Me Moeder 								6,25
Met Southern Comfort en Kahlua
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