DINERKAART
(vanaf 17.00)
Voorgerechten
Breekbrood met smeersels
Warm afgebakken breekbrood met kruidenboter, tapenade en aioli

€5,25

Rundercarpaccio
Dungesneden ossenhaas met spekjes, rucola, zongedroogde tomaat,
parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise

€11,95

Vitello Tonato
Dungesneden kalfsvlees met, rucola, spekjes, zongedroogde tomaat,
kappertjes, pijnboompitten en tonijnmayonaise

€11,95

Meloen met ham
Galia meloen omwikkelt met serranoham en verse basilicum

€10,95

Garnalencocktail
Hollandse garnalen met whiskey-cocktailsaus

€13,95

Zalmrolletjes
Gerookte zalm gevuld met kruidenkaas, gesnipperde ui, kappertjes,
komkommer en whiskey-cocktailsaus

€13,95

Caprese
Mozzarella, tomaat, pesto, basilicum en pijnboompitten

€10,95

Huisgemaakte Tomatensoep
(geserveerd met brood en boter)

€5,95

Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten!

Hoofdgerechten
(onze hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, salade, frites en mayonaise)
Vlees
Tournedos ‘’De KO’’
Gebakken ossenhaas

€24,95

Ribeye
Gebakken ribeye

€19,95

Varkensmedaillons
Gebakken varkenshaas met spek

€17,95

Wienerschnitzel
gepaneerde schnitzel gegratineerd met kaas en gegrilde groenten

€14,95

Keuze uit: champignon, pinda of pepersaus of kruidenboter(+€1,50,-)
Spareribs
Zoet of pikant geserveerd met twee koude sauzen
*extra rib €3,50

€17,95

Kipsaté
3 stokken kipsaté, krokante ui, huisgemaakte pindasaus en atjar

€14,95

Beef Burger ‘’De KO’’
Angus Beef Burger, spek, cheddar kaas, sla, krokante ui, gebakken ei,
tomaat, augurk en ‘’De KO saus’’

€14,95

Visgerechten
Sliptong
3 gebakken sliptongen geserveerd met ravigottesaus

€19,95

Zalmfilet
gebakken zalm geserveerd met dillesaus

€20,95

Gamba’s uit de wok
Pikant gebakken gamba’s piri piri in knoflookolie

€18,95

Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten!

Voor de kids (met verrassing)
Kindermenu
keuze uit een pannenkoek, frikandel, kroket, kipnuggets, zoete sparerib of kibbeling
geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes

€7,95

Nagerechten
Dame Blanche
3 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

€7,95

Panna Cotta
Italiaans roomdessert met boerenjongens

€7,95

Sorbet ‘’De KO’’
3 verschillende smaken sorbetijs met fruit en slagroom

€7,95

Crème Brûlée
Vanille/chocolade crème anglaise met gekarameliseerde suiker,
chocolade ijs en slagroom

€7,95

Aardbei
Verse hollandse aardbeien met vanille ijs en slagroom

€7,95

Kinderijsje
Vanille verrassingsijsje

€3,95

Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten!

Speciale koffie’s
Irish Coffee
Jameson Whiskey, koffie, bruine suiker en slagroom

€6,75

French Coffee
Grand Marnier, koffie en slagroom

€6,75

Italian Coffee
Disaronno, koffie en slagroom

€6,75

Spanish Coffee
Licor 43, koffie en slagroom

€6,75

Brazilian Coffee
Tia Maria, koffie en slagroom

€6,75

Baileys Coffee
Baileys, koffie en slagroom

€6,75

Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten!

