DÉ EETKAMER VAN PURMEREND

• Groepsmenu •

0m te beginnen
Breekbrood met aioli, kruidenmayonaise en tomatentapenade

Voorgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Tomatensoep v

Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep, met een zoete bite
Uiensoep v
met een Beemster kaascrouton
Salade Jo&Co v

Een goed gevulde winterse salade met Doyenné du Comice peer,
vijgencompote, Blue Stilton en crostini’s met een portstroop

Hoofdgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Saté
Saté van varkenshaas, gemarineerd in ketjap met satésaus en kroepoek
Kipspies
Spies van kippendijen, rosé gebakken met de speciale Jo & Co kruidenmix,
naar keuze met knoflook, peper of satésaus
Rollade
Langzaam gegaarde rollade van varkensvlees geserveerd met tutti frutti en een crunch van hazelnoot
Pangafilet v
Boterzachte pangafilet gevuld met Boursin knoflook & kruiden en Beemster kaas
Een linzerijtje v
Een schilderijtje van groene linzen, zoete aardappel chips, tomatensalsa en Parmezaanse kaas

Nagerecht
Laat u verrassen!

• EET SMAKELIJK! •
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0m te beginnen
Breekbrood met aioli, kruidenmayonaise en tomatentapenade

Voorgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Tomatensoep v

Uiensoep v
met een Beemster kaascrouton

Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep, met een zoete bite
Vitello Tonnato
Een hemelse combinatie van kalfsvlees en tonijnmayonaise, geserveerd met rucola en kappertjes

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met croutons, Beemster
kaas, spekjes en pijnboompitten en sla.
Keuze uit pestomayonaise of truffelmayonaise

Hoofdgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Saté
Saté van varkenshaas, gemarineerd in ketjap met
satésaus en kroepoek

Oosterse zalm
Op Oosterse wijze gebakken zalm met noedels,
zeewiersalade en kroepoek van rode curry

Kipspies
Spies van kippendijen, rosé gebakken met de
speciale Jo & Co kruidenmix,
naar keuze met knoflook, peper of satésaus

Spareribs
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot
en zijn er in de smaken knoflookhoning, BBQ,
hot of real hot met een chilimayonaise en een
knoflook saus

Runderbavette
Een mooi stuk bavette met een mix van gebakken ui,
champignons en spekjes of een saus naar keuze

Gevulde aubergine
Aubergine gevuld met ratatouille, Blue Stilton en
geroosterde zonnebloempitten

Nagerecht
Laat u verrassen!

• EET SMAKELIJK! •
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0m te beginnen
Breekbrood met aioli, kruidenmayonaise en tomatentapenade

Voorgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Tomatensoep v

Uiensoep v
met een Beemster kaascrouton

Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep, met een zoete bite

Trio van vis v
Zachte paling, gerookte zalm en een
oosterse sashimi van tonijn

Gamba’s
3 Gepelde gamba’s, gebakken in knoflook en
afgeblust met Kikkoman, geserveerd met
knoflookmayonaise

Hoofdgerechten
U HEEFT DE KEUZE UIT:
Saté
Saté van varkenshaas, gemarineerd in ketjap met
satésaus en kroepoek

Carpaccio XXL
Dun gesneden ossenhaas met croutons, Beemster
kaas, spekjes, pijnboompitten en sla. Keuze uit
pestomayonaise of truffelmayonaise

Spareribs
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot
en zijn er in de smaken knoflookhoning, BBQ,
hot of real hot met een chilimayonaise en een
knoflook saus

Kalfsoester
Kalfsoester met een winters tintje, geserveerd
met gebakken bospaddenstoelen en gerookte
knoflooksaus

Gevulde aubergine
Aubergine gevuld met ratatouille, Blue Stilton en
geroosterde zonnebloempitten

Pangafilet
Boterzachte pangafilet gevuld met Boursin knoflook
& kruiden en Beemster kaas

Een linzerijtje
Een schilderijtje van groene linzen, zoete aardappel
chips, tomatensalsa en Parmezaanse kaas

Oosterse zalm
Op Oosterse wijze gebakken zalm met noedels,
zeewiersalade en kroepoek van rode curry

Nagerecht
Laat u verrassen!

En tot slot!
Koffie, thee of cappuccino
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