À LA CARTE DINEREN

PANORAMA RESTAURANT DE KOPEREN HOOGTE

Broodplank			

€ 5,00

Breekbrood, basilicum pesto, olijven, kruidenboter en een tapenade

Koude voorgerechten
Vitello Tonnato

		

€ 12,50

Dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, truffelolie en kappertjes
Steak Tartaar*			 € 12,50
Fijn gesneden rauwe zijlende met garnituur van augurk, ui, kappertjes,
bieslook, olie, balsamicoazijn, tabasco, worcestershire sauce en een rauw ei
Rundercarpaccio			 € 12,50
Dungesneden Rundvlees met truffelmayonaise, rucola,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Noorse zalm 			 € 12,50
Noorse zalm van Schmidt zeevis met panna cotta, wasabi, haringkuit en limoen

Soepen
Courgette crème soep

		

€ 6,50

		

€ 6,50

		

€ 6,50

Tartaar van zalm overgoten met een gebonden courgette crème soep
Klassieke Franse Uiensoep
Heldere gegratineerde Franse uiensoep
Romige Tomatensoep
Goed gevulde tomatensoep met room
Note * Beperkte voorraad
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Salade
Geitenkaas salade

€ 12,50

Salade met geitenkaas, balsamico stroop, pijnboompitten, walnoten
en een dadel-abrikozenchutney
Eendenborst salade			 € 12,50
Salade met gerookte eend, avocado, cherrytomaatjes en Japanse mayonaise
Salades kunt u als hoofdgerecht bestellen. Meerprijs € 5,00 per gerecht.

Warme voorgerechten
Champignons Dordogne

		

€ 9,50

In bierbeslag gefrituurde champignons met een warme knoflook crème
Duo van gamba’s

		

€ 9,50

Gebakken in tempurabeslag en in kruidenboter met okonomi saus en tonijn vlokken
Groente variatie

		

€ 9,50

Tomaat gevuld met mozzarella crème, courgette met couscous,
gefrituurde champignons en geglaceerde wortel

Proeverij van voorgerechten			
Carpaccio van rund, tartaar van zalm, salade geitenkaas en champignons Dordogne
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Hoofdgerechten
Bij uw hoofdgerecht serveren wij standaard gebakken aardappelen en salade.
Varkenshaas bereid op klassieke wijze			 € 22,50
Gegratineerd met brie en honing
Ossenhaas biefstuk 180 gram			 € 25,00
Gegrild met een ravioli van bospaddenstoelen en rode wijnsaus
Ook verkrijgbaar in 300 gram. Meerprijs €10,00
Duo van Lam			 € 25,00
Twee bereidingen van lam (lamsrack & lamscurry)
met groene asperges en een honing tijmsaus
Mixed grill			 € 25,00
Gegrilde biefstuk, speenvarken en lamsrack
Gebakken kabeljauw			 € 23,50
Op de huid gebakken met groene tagliatelle en gorgonzolasaus
Zalmtournedos 			

€ 23,50

Gevuld met spinazie, gegrilde gamba’s en Hollandaisesaus 				

€ 29,50
Entrecote 300 gram 		
Met gedroogde serranoham en pepersaus
Zeetong (ca. 500 gram)			 dagprijs
Sole Meunière Noordzeetong klassiek in de roomboter gebakken of Picasso
met gemengde vruchten, geschaafde amandel en gember.
Extra frites meerprijs € 3,50 | Kindermenu op aanvraag.
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Desserts
Cheesecake			 € 7,50
Huisgemaakt met frambozen- en limoenijs 				
Winterkoning			 € 7,50
Suikerwafel met vanille ijs en warme kersen				
IJs carrousel			 € 7,50
Walnoten- en cookie ijs met caramelsaus en koffie likeur				
Fris en romig			 € 7,50
Crème brûlée van citroengras en citroen sorbetijs 					
Grand Dessert			 € 9,50
Proeverij van lekkernijen uit eigen keuken

€ 9,50
Kaasplank		
Diverse soorten kaas, vijgenbrood, druiven en abrikozenstroop
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