LUNCHKAART

borrelkaart

SOEPEN

Mini frikandellen 10 stuks

1 6.50

Bitterballen 10 stuks

1 6.50

Mixgarnituur 10 stuks

1 6.50

Nacho’s

1 6.00

Nacho’s met kaas

1 7.50

FH broodplankje
2 broodjes met saus en roomboter

1 5.50

(alleen bij evenementen)

Tomatensoep

1 5.50

Aspergesoep

1 5.50

Gebonden lente-uisoep

1 5.50

pistolet

(gehele jaar)

Carpaccio met frambozendressing

1 8.50

Serranoham en meloen

1 7.50

borrelplank		

Gerookte zalm met witte asperges,
ei en bieslookcrème

1 8.50

(minimaal 4 pers.) tot 23.00 uur te bestellen

2 kroketten

1 7.50

Carpaccio met frambozendressing,
pijnboompitten en kaas

Boeren tosti ham-kaas

1 3.50

Ham met meloen

1 34.00

Groene asperges met serranoham

SALADES
Bommen Berend salade
met gerookte zalm en doradefilet

Paté tartelettes met vijgen chutney
1 16.00

Amalia salade met biefstukpuntjes, 	 1 16.00
tomaten, noten en kruidige dressing
Vegetarische salade
met tomaten, asperges ,noten,
feta kaas en pastasalade

1 16.00

Kalkoenmedaillon met tzatziki
Spareribs
Loempia met chilisaus
Kibbeling met knoflooksaus
2 pistolet met saus en roomboter

Alle salades worden geserveerd met
1 pistolet met roomboter

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 uur tot 00.00 uur • maandag gesloten
di t/m za keuken geopend van 17.00 uur tot 23.00 uur • zo. keuken geopend van 16.00 uur tot 22.00 uur
Markt 4-6 Groenlo • T 0544 461691 • www.frederikhendrik.com

MENUkaart

voorgerechten

Kids

FH'tjes
Zet een kruisje in het vakje bij het
gerecht van uw keuze. Bij elke gang
mag u max. 2 gerechtjes p.p. bestellen
en mag u van zoveel gangen als u wilt
genieten. Deze gerechten zijn in kleine
porties, zodat u zich door de vele
verschillende culinaire smaken kan
laten verrassen.
U kunt uw bestelling van dinsdag
t/m zaterdag vanaf 17.00 uur tot
ongeveer 23.00 uur doorgeven aan de
keukenbrigade. Op zondag is de keuken
van 16.00 uur tot 22.00 uur geopend.

V
KV
KG
G

=
=
=
=

vegetarisch
kan vegetarisch
kan glutenvrij
glutenvrij

Tortilla’s met dipje

v/g

Amuse

Knapperige salade met vruchtjes
en gezoete nootjes

v/g

Salade met groene- en witte asperges,
mosterddressing en notenmix

Tomatensoep

V / Kg

FH frietje met mayonaise

KG

Mini frikandellen en smiley

hoofdgerechten
Emmertje friet met mayonaise

KG / V

G/V

Spareribs		

G

Garnalen cocktail

G

Aardappeltaartje
met krokante Zeeuwse spek

KV / G

Carpaccio met frambozendressing,
rucola, pijnboompitten en geraspte kaas

G

Mini groenteloempia met chilisaus

V

Mediterrane pasta salade met tomaat, V
Vissticks		
olijven, feta kaas en paprika
Appelmoes

v/g

Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas  	 KV

Kipnuggets

Ham-meloen

G

Bitterballen

Groene asperges met serranoham

G

Knakworstje

G

Paté tartelette met vijgenchutney

Groentekroketje

v

Schnitzel met ananas

v/g

Witlof gevuld met een salade
van appel en gekookt ei

Mini pizza’s

v

Poffertjes met poedersuiker

v

Fruitsalade

v/g

Spareribje

g

Verrassingsijsje

v/g

FH'kidstjes
(t/m 12 jaar)

V/G

SOEPEN

Kibbeling met ravigottesaus
Pasta tricolore
met champignon, pesto
cherry tomaatjes en pijnboompitten

V

Gepofte zoete aardappel
met brie en bieslook

V/G

Witlof gegratineerd met ham en kaas G / KV
FH’tjes anders
Doradefilet
met zeekraal en kreeftensaus

KG

Groene asperges met spek
en hollandaisesaus

KG/KV
KG

Tomatensoep

V / KG

Kalkoenmedaillon
met lente-uitjes en tzatziki

Aspergesoep

V / KG

Biefstukpuntjes met calvadossaus    	 KG

Gebonden lente- uiensoep

V

KG

Groentesoep

V/G

Kabeljauwfilet
met notenkorst en béarnaisesaus 	
Asperge traditioneel

KG/KV

Desserts
Verse fruitsalade

V/G

Yoghurt-fruit smoothie

V/G

Appeltaartje met vanillesaus

V / KG

V / KG

Mango-crumble dessert
met Griekse yoghurt

V

Yoghurt bosvruchtenijs
met heideveldsaus

V/G

American style pancake
met karamelijs

V

Vanille-ijs met advocaat
en chocoladesaus

IJskoffie met slagroom

V/G

FH dessert

