DÉ EETKAMER VAN PURMEREND

• MENUKAART •

0m mee te beginnen
Gamba’s
Gepelde gamba’s, gebakken in knoflook en afgeblust
met kikkoman, geserveerd met knoflookmayonaise.
3 stuks 9,5 | 6 stuks 18

Broodje met onze huisgemaakte
aioli en kruidenmayonaise
4,75
Dip van hummus met sesam, olijfolie met
papadum en een mix van verschillende noten
Knoflookbrood met zeezout en peterselie

6
5,5

Voorgerechten
Tomatensoep
Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep,
met een zoete bite 6,4 Effe kleiner 4,75
Franse uiensoep
Originele Franse uiensoep met een gegratineerde
kaascrouton 7 Effe kleiner 5,7
Elke week een ander soepje

v.a. 6

Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met croutons, oude Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten en sla. Keuze uit een
pesto- of truffelmayonaise 13 Iets minder 9
Kan maar nie kieze
Klein tomatensoepje, kleintje carpaccio en 2 gamba’s 15

Sushi met een krokantje
In tempura gebakken shiitake met wortel, wasabi,
kikkoman, gembervlokken en wakamé 11,2
Aubergine
Geroosterde aubergine met hummus, granaatappel,
zongedroogde tomaat, munt, olijfolie en een mix van
verschillende noten 9,9
Tataki van zalm
Kort geschroeide zalm sashimi, met zoetzure radijs
en komkommer, wasabi mayonaise, wasabi crunch
en wakamé 11,8
Gevulde champignons
Met truffel risotto, zongedroogde tomaat en
gegratineerd met Parmezaanse kaas 9,9
Trio van vis
Stukje Paling, Zalm en Tonijn. Lekker dippen in
gember, wasabi en kikkoman, geserveerd
met crostini’s 15,9

< Voor >

Vlees

Hoofdgerechten
Saté
Gemarineerde varkenshaassaté
met satésaus en kroepoek.
± 250 gram 18,5 ± 350 gram 22

Spareribs
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot
en zijn er in de smaken knoflook-honing, BBQ, hot
en real-hot. Geserveerd met een chilimayonaise en
knoflooksaus 22 Iets minder 17

Carpaccio Jo&Co
Carpaccio XXL van dungesneden ossenhaas met
croutons, oude Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten
en sla. Keuze uit pesto- of truffelmayonaise 22
Kipspies
Spies van kippendijen met speciale Jo & Co
kruidenmix, lekker met een knoflook-, peperof satésaus 17,6
Tournedos
Een heerlijk mals gebakken ossenhaas,
geserveerd met een peper-, rode wijn- of een
gerookte knoflooksaus of een mix van ui,
champignons en spekjes 28,5
Supplement: eendenleverkrullen 5
Surf & Turf
Een heerlijk mals gebakken ossenhaas, geserveerd
met een, op de bakplaat gebakken gamba 28,5
Gamba per stuk 2,5

VLEES

Ribeye
Malse ribeye met een whisky/honing marinade, bruine
basterdsuiker en een boter van blauwe kaas 28,5
Ook als Surf &Turf te bestellen.
Supplement: op de bakplaat gebakken gamba’s á 2,5 per stuk
Supplement: eendenleverkrullen

5

Wok Bangkok
Gewokte ossenhaas puntjes, met o.a. paprika, taugé,
paksoi en bosui met sesamsaus en rijst 18
Mixed grill
Mix van saté, spareribs BBQ, oosters stoofvlees
en een Merkech worstje. Lekker met twee
koude sauzen er bij 24
Patatje stoofvlees
Oosters bereid patatje stoofvlees met sriracha
saus, wasabi chips, gefrituurde uitjes en
wasabimayonaise 16,5

~ HOOFD ~

VIS & VEGA

>

Vis

Hoofdgerechten
Gamba’s
Gepelde gamba’s, gebakken in knoflook en afgeblust
met kikkoman, geserveerd met knoflookmayonaise
6 stuks 19 | 9 stuks 28
Pangafilet
Pangafilet op Franse wijze, gevuld met boursin en
gegratineerd met oude Beemsterkaas 19,5

Zalm
Zalm, gebakken in een groene
kruidenkorst met tomaatsalsa

Vega

Bijgerechten

Pompoen salade
Frisse herfstsalade met een loempia gevuld met
Taleggio kaas en afgemaakt met granaatappel,
pistache/cashewnoten en pijnboompitten 17

Frisse salade
Heerlijke frisse Jo&Co salade

20,5

3

Gegrilde groente
Op Italiaanse wijze gegrilde groente

3.5

Vegan Rendang
Een Indische vegan rendang van jackfruit
met taugé en gele rijst 17,5

Roseval aardappeltjes
Roseval aardappeltjes uit de oven

Melanzane
Ovenschotel met aubergine, tomaat, mozzarella
en oude Beemsterkaas 17

Eendenleverkrullen
Lekker op de carpaccio, tournedos of ribeye

Bij al onze gerechten wordt frites en mayonaise geserveerd.
Tenzij anders vermeld.
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