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.

V
KV
KG
G

=
=
=
=

vegetarisch
kan vegetarisch
kan glutenvrij
glutenvrij

Voorgerechten
Amuse
Carpaccio met zomertruffeldressing

G

Salade met zongedroogde tomaat, feta en suikernoten

V/G

Vitello Tonnato

G

Aardappelsalade met chorizo, geitenkaas en olijven

KV

Meloen met Parmaham en balsamicodressing

G/KV

Bruschetta met gerookte zalm en limoendressing

KG

Pastasalade met tomaat, rode ui, knoflook en fruits de mer KV
Tartaar van rode biet met geitenkaas en walnoten

V/G

Gemarineerde zongedroogde tomaten en olijven

G/V

Soepen
Tomatensoep

V/KG

Bouillabaisse

G

Courgettesoep met basilicum en Parmezaanse kaas

V/G

Fh’tje soep

Hoofdgerechten
Emmertje friet

KG/V

Kippenpootjes met aioli

G

Pannetje met Hollandse mosselen

G

Frietjes van zoete aardappel met heksenkaas

KG/V

Calamaris met knoflooksaus
In kruidenboter gebakken champignons

V/G

Nacho’s uit de oven met cheddar en mozzarella

V/G

Groentekroketjes met tomatensalsa

V

Gambas gebakken in knoflookboter

G

Gevulde pide met gehakt en uiensaus

KV/KG

Fh’tje anders
Biefstuk met pepersaus

G

Mosselen gebakken in kruidenboter, lente-ui en paprika G
Mini gehaktballetjes met sinaasappelsaus        
Andijviestamppot Italia met diverse noten en olijven

V/G

Oosters gegrilde zalm met spinazie

KG

Cheeseburger met spek, ui en smokey cocktailsaus   
Mexicaanse taco gevuld met groenten en tacosaus

V/KV

		

Desserts

Verse fruitsalade

V/G

Zomerse tiramisu met zomerfruit

V/G

Brownie met vanillesaus en chocolade ijs

V

Mojito met limoen en limoen ijs (alcoholvrij)

V/G

Vanillerisotto met mangochutney en perzik ijs

V/G

Cheesecake met bosvruchten en sinaasappel ijs

V

Verse ananas met kokos ijs

V/G

Sangria met meloen ijs (met alcohol)

V/G

Frambozen trifle met chocolademousse

V/G

FH'tje dessert
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