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DINER
te bestellen tot 20:00 uur
VOORGERECHTEN
lekker vooraf, om te delen

ONZE EIGEN BROOD BOL MET FENEGRIEK* per 2 of 4 personen met opgeklopte zeezout boter

5.20 / 9.00

HUISGEMARINEERDE OLIJVEN*

3.30

ZALMLOEMPIA’S (2 stuks) gevuld met gerookte zalmsnippers, taugé, bosui, met chili-crème fraîche

8.50

TAPAS VLEES cajun kipkluiven, serranoham, gehaktballetjes, olijven, brood, knoflooksaus, chilisaus

12.50

TAPAS VIS gefrituurde butterfly garnalen, loempiaatjes, calamares, gemarineerde olijven, brood,
knoflooksaus, chilisaus

11.50

TAPAS VEGA* gefrituurde uienringen, gemarineerde olijven, papadum,
loempiaatjes, groentechips, hummus, chilisaus

10.50

SOEPEN

BORRELEN?

geserveerd met bourgondisch brood en boter

TOMATENSOEP* met een vleugje room

5.10

POMPOENSOEP* met fetakaas en preiringen

5.30

WISSELENDE SOEP vraag ons personeel!

KIJK NAAR ONZE
BORRELBOXEN OP DE
VOLGENDE PAGINA!

OVENSCHOTELS/HOOFDGERECHTEN

om verspilling tegen te gaan kunt u optioneel een gratis side salad bestellen
SPARE RIBS huisgemarineerde spare ribs, geserveerd met koolsalade en verse friet met mayonaise
(vier extra ribs: 5.50)

14.00

E&D-BURGER onze 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, sla, E&D-saus, geserveerd op een
sesambroodje met verse friet, mayonaise

14.00

FALAFEL* geserveerd op een luxe Turks broodje, zoetzure groenten en knoflooksaus en verse friet met
mayonaise

13.00

THAISE VISCURRY milde curry met courgette, paprika, wortel, broccoli, witvis, gamba’s en cashewnoten,
geserveerd met gele rijst

13.50

KIPSATÉ met pindasaus, van “De Wildcentrale” uit Nijmegen, geserveerd met gebakken uitjes, atjar,
verse friet met mayonaise

13.50

HUISGEMAAKTE MOZZARELLABALLEN* (lauwwarm geserveerd) onze beroemde huisgemaakte
bitterballen gemaakt van mozarella, zongedroogde tomaat en basilicum, met verse friet en mayonaise

10.00

LOADED FRIES

8.90

KEUZE UIT:
Pulled chicken: Onze verse friet met pulled chicken, BBQ saus, rode ui en parmezaanse kaas
Vega rendang: Onze verse friet met rendang van jackfruit, zoetzure groente, bosuitjes en sriracha mayonaise
Garnaal: Onze verse friet met gepaneerde garnalen, wasabi en sriracha mayonaise
Zuurvlees: Onze verse friet met Limburg zuurvlees, peterselie, Amsterdamse uitjes
ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN
*VEGETARISCH

KIJK OP VOLGENDE PAGINA
VOOR DE REST VAN DE
GERECHTEN!

voor- hoofdgerecht gerecht

MAALTIJDSALADES

geserveerd met bourgondisch brood en boter
WARME GEITENKAAS slamix met honing-mosterddressing, met rode uiencompote, gebakken
peer, huisgemaakte granola en kruidige broodkaantjes

8.60

13.20

VIS slamix met honing-mosterddressing, gerookte zalm van Landgoed Doornik, tonijnsalade,
tomaat, wasabimayo, kappertjes en rode ui

9.20

14.20

RUNDERCARPACCIO slamix met honing-mosterddressing, oude kaas snippers, gedroogde
olijven, pistachenoten crunch, zwarte knoflookmayo

8.90

13.50

EXTRA TE BESTELLEN
PORTIE FRIET met mayonaise

2.50

PORTIE GEKRUIDE AARDAPPELPARTJES met mayonaise

3.00

WARME GROENTEN mix van warme seizoensgroenten

2.10

SALADE gemengde sla met honing-mosterddressing, wortel, koolsalade

1.50

KINDERMENU
FRIET, MAYONAISE, APPELMOES, RAUWKOST
en keuze uit 4 bitterballen, kroket, 4 loempiaatjes, 4 mini frikandellen of een lekkerbekje

v.a.
5.40

PASTA PESTO penne met pesto en parmezaan

4.80

TOETJES...
AMANDEL PANNA COTTA met
stoofpeertjes en salted caramel saus

4.50

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE
blondie, sneeuwbal, brownie, truffel

4.50

TAART VAN HET MOMENT

dagprijs

NEW YORK CHEESECAKE

4.20

APPELTAART van Droom!

4.00

BONBONS 3 stuks van chocobreak

4.00

VRAAG NAAR ONZE
WISSELGERECHTEN!

*VEGETARISCH
ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN

BORRELBOXEN

Heerlijke borrelbox voor 2 personen gevuld met al onze bekende gerechten en hapjes.
BORRELBOX E&D brood met knoflooksaus en tapenade, huisgemaakte tonijnsalade, nacho’s
met salsa, blokjes oude kaas, kipkluiven, gemarineerde olijven, mozzarellaballen, gehaktballetjes,
serranoham

20.50
(elke extra
persoon +9,50

BORRELBOX VEGA* brood met knoflooksaus, pappadum met hummus, huisgemaakte eiersalade,
groentechips, blokjes oude kaas, brie, geitenkaas, vijgenchutney, gemarineerde olijven,
mozzarellaballen, zoetzure groenten, falafel

20.50
(elke extra
persoon +9,50)

BORRELBOX LUXE brood met knoflooksaus en tapenade, nacho’s met dip, huisgemaakte
tonijnsalade, Serranoham, gemarineerde olijven, oude kaas, brie, geitenkaas, vijgenchutney,
carpaccio met pesto, mozzarellaballen, gehaktballetjes, gefrituurde butterfly garnalen

28.50
(elke extra
persoon +13,50)

