VOORGERECHTEN
Licht gemarineerde carpaccio

10,50

met truffel mayonaise, krokante Parmezaanse kaas, pijnboompitten
zongedroogde tomaten en gefrituurde kappertjes

Seizoens proeverij

8,50

bitterbal van Quadrupel, lamsham met pesto mayonaise en lente ui soep

Tonijn tataki

9,50

met wakame, wasabi mayonaise en sesam tuile

Caesar salad

8,50

met gerookte kalkoen, spekjes, ei en croutons

Krokante asperge *

8,50

met rode bieten créme, Roseval salade en zoetzure zilverui

Tartaar van rivierkreeft

9,50

met Japanse mayonaise, krokante nori en munt

Chef's specialiteit van de week

in 3 gangen menu + 1,50

11,00

Uw gastvrouw/heer stelt u op de hoogte van de vis- en vlees voorgerechten

SOEPEN
Zaanse mosterdsoep *

7,50

met huisgemaakte soepstengel en Parmaham

Beemsterkaas soep *

7,50

met knoflook crouton

Puur Saen soep

7,50

soep van de dag geserveerd met huisgemaakte soepstengel

Boerenbrood geserveerd met verschillende soorten dips
* (Ook) vegetarisch te bestellen

HOOFDGERECHTEN

3,00

Gebraden diamanthaas

21,00

met kruiden mousseline, gepofte mini paprika, zwarte knoflook en biersaus

Kabeljauw filet

19,50

met pesto beurre blanc, krokante gnocchi, spaghetti van courgette en Beemster kruim

Mixed Grill: varken, kip, rund en lamskotelet

21,00

met aardappel gratin, warme knoflooksaus en gegrilde maïs

Pappardelle *

18,00

met burrata, antiboise, basilicum en balsamico siroop

Gekonfijte lamsprocureur

20,50

gelakt met Teriyaki, knoflook gratin en krokante knol in amandel

Biologische zalmfilet

19,50

met doperwten munt risotto, beurre blanc, baby venkel en tros tomaat

Risotto van parelgort *

18,00

met Parmaham en bruschetta met tomaten salsa en rucola

Chef's specialiteit van de week

in 3 gangen menu + 2,00

22,00

Uw gastvrouw/gastheer stelt u op de hoogte van dit vis- of vlees hoofdgerecht

* (Ook) vegetarisch te bestellen
Supplement verse frites
Supplement frisse groene salade
Supplement verse groenten

3,00
2,50
2,50

ZOETIGHEDEN
Koffie Puur Saen

6,50

koffie naar keuze met huisgemaakte friandises

Chocoladetaart met stroopwafel

7,00

met vanille ijs en vanille saus

Mojito

7,00

panna cotta van munt, limoen ijs, krokante rietsuiker en frambozen crunch

Tiramisu

7,00

van Zaanse likeur en Duyvekater

Gemarineerde ananas
met hazelnoot praliné ijs en saus van tonkaboon met caramel

7,00

Hollandse kazen

8,50

3 lokale kazen met vijgenchutney en brioche

Crème brûlée

7,00

van Malibu en kokos met straciatella ijs

Heeft u een allergie? Meld het ons!

