LUNCHKAART

borrelkaart

SOEPEN *

Mini frikandellen 10 stuks

1 6.50

(alleen bij evenementen)*

(gehele jaar)

Tomatensoep

1 5.50

Bitterballen 10 stuks

1 6.50

Runderbouillon

1 5.50

Mixgarnituur 10 stuks

1 6.50

Kerrie-crémesoep
met appel en gefrituurde uitjes

1 5.50

Nacho’s

1 6.00

Paprikasoep met crème fraîche

1 5.50

Nacho’s met kaas

1 7.50

FH broodplankje
2 broodjes met dipsaus
en roomboter

1 5.50

pistolet *
Carpaccio met Edammerpesto

1 8.50

Hollandse Nieuwe met uitjes

1 7.50

Ossenworst
met citroen-peperkokossaus

1 8.50

2 Kroketten

1 7.50

Tosti ham-kaas

1 3.50

plankje
Vlees plankje met 3 soorten vlees

1 8.00

Visplankje met 3 soorten vis

1 8.00

Vlees/vis plankje met elk 3 soorten 1 15.00
Alle planken worden geserveerd
met 1 pistolet met dipsaus en roomboter.

Maaltijdsalades
Bommen Berend salade
1 16.00
met Hollandse nieuwe pangasiusfilet
en calamares
Amalia salade met biefstukpuntjes, 	 1 16.00
tomaten, noten en dressing
Vegetarische salade
met noten, koolsalade, tomaat,
appel en wortel

1 16.00

Alle salades worden geserveerd
met 1 pistolet met dipsaus en 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

Kids

FH'tjes
eindeloos genieten
voor

27,50

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.

voorgerechten

Tortilla’s met dipje

v/g

Amuse

Emmertje pepperstrips

Knapperige salade met vruchtjes
en gezoete nootjes

v/g

Carpaccio met Edammerpesto 		 G

met mayonaise

Kartoffelsalade		G / V

Spareribs

G

Tomatensoep

V / Kg

Hollandse Nieuwe 		 KG

Champignons Dordogne

V

FH frietje met mayonaise

KG

met uitjes op roggebrood

Pannetje verse mosselen	G

Vlees trio 			 G

Gegrilde groenten	G / V

Mini frikandellen en smiley

Vissticks		
Ossenworst
Appelmoes

v/g

=
=
=
=

vegetarisch
kan vegetarisch
kan glutenvrij
glutenvrij

G

met peper-citroenkokossaus

V

Calamares
met citroen-remouladesaus

Komkommersalade 		
G / KV
Ragout van kip

Kipnuggets
Bitterballen
Knakworstje

G

Groentekroketje

v

Schnitzel met ananas

v/g

Mini pizza’s

v

Poffertjes met poedersuiker

v

Fruitsalade

v/g

Spareribje

g

Verrassingsijsje

v/g

met gerookte paling

FH’tjes anders

Gemengde salade 		 G / KV

Biefstuk puntjes met pepersaus

FH'kidstjes
12,50

KG

met pangasiusfilet

Gebakken schnitzel
Koolsalade 		
G/V
met gebakken champignons en ui
met tomaat, appel en wortel
Frisse komkommersoep 		 G / V

Pita broodje

SOEPEN

KG

en wilde bladspinazie    	

Tomatensoep

V / KG

Kerrie-crèmesoep

V

Paprikasoep met crème fraîche

KG

met shoarma en knoflooksaus
Zalmfilet met roomsaus

met appel en gefrituurde uitjes

(t/m 12 jaar)

V
KV
KG
G

hoofdgerechten

V

Runderbouillon	G

Rib Eye met kruidenboter  	

G

Kipspies met gemarineerde ananas

G

en chilisaus
Lamsrack met honing-tijmsaus

G

Gebakken mosselen

G

met een mix van paprika en rode ui

Desserts
Verse fruitsalade

V/G

Prosecco citroen sorbet	G / V

Lemon cheesecake

V

Aardbeienmousse met vanille ijs	G / V

Bananen chocoladespies met kokos	G / V

Chipolata pudding

Crème brûlée van sinaasappel

met wit chocolade ijs

V

Rijstpudding met frambozensaus	G / V

Sangria met likeur 43

V
G/V

