À LA CARTE DINEREN

PANORAMA RESTAURANT DE KOPEREN HOOGTE

Broodplank			

€ 5,50

Breekbrood, tomaten salsa, olijven, kruidenboter en basilicum pesto

Koude voorgerechten
Avocado taartje

		

€ 12,75

Met tomaat en gebakken gamba’s en besprenkeld met olijfolie
Rundercarpaccio			 € 12,75
Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, rucola, zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Noorse zalm 			 € 12,75
Noorse zalm van Schmidt zeevis met panna cotta, wasabi, haringkuit en limoen
Rode bieten taartje (vegetarisch)			 € 9,75
Met appel en mosterd sinaasappelsaus

Soepen
Mosterdsoep

		

€ 6,75

		

€ 6,75

Met Zwolse mosterd, room en bieslook
Romige Tomatensoep
Met crème fraiche
Soep van de Chef

		 €6,75
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Salade
Eendenborst salade			 € 12,75
Salade van gerookte eend, zongedroogde tomaatjes, bieslook
en guacamole (advocado)
Vissalade			 € 12,75
Salade van gerookte zalm, Hollandse garnalen, palingfilet, ei, komkommer
Rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaatjes en dillemayonaise
Italiaanse salade			

€ 12,75

Salade met mozzarella, tomaat, olijven, basilicum en parmaham
Salades kunt u als hoofdgerecht bestellen. Meerprijs € 5,00 per gerecht.

Warme voorgerechten
Ravioli (vegetarisch)			 € 9,75
Ravioli caprese met tomatensaus, basilicum, zeezout en zwarte peper
Tortilla			 € 9,75
Tortilla gevuld met gamba’s, courget, tomaat en gegratineerd met mozzarella
Champignons Dordogne (vegetarisch)			 € 9,75
In bierbeslag gefrituurde champignons met een koude knoflook saus
Gamba’s Tempura			

€ 9,75

Gepelde gamba’s in tempurabeslag met witte kool, okonomi saus en
tonijnvlokken
Proeverij van voorgerechten (minimaal 2 personen)			
Carpaccio van rund, tartaar van zalm, eendenborstsalade en
champignons Dordogne
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€ 14,75
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Hoofdgerechten
Bij uw hoofdgerecht serveren wij standaard salade en gebakken aardappelen met spek en ui.
Kalfsoester			 € 22,50
Botermalse kalfsbiefstuk met gorgonzola saus (graan gevoerd)
Varkenshaas 			

€ 23,50

Bereid op klassieke wijze en gegratineerd met brie en honing
Ossenhaas biefstuk 180 gram			

€ 27,50

Gebakken biefstuk gesneden uit het middenstuk van de gras gevoerde
os met bearnaisesaus
Black Angus Rib eye 275 gram			

€ 32,50

Super malse rib-eye vol van smaak met kruiden boter
Mixed grill			

€ 26,50

Rose gebakken filet mignon, speenvarken filet en lamsrack
Eendenborst			 € 26,00
Filet gevuld met appel overgoten met honing en een sinaasappel jus
Zalmfilet

€ 24,50

Filet gemarineerd met bruine suiker, Zwolse mosterd en zeezout bereid in de oven
Combinatie van vis			

€ 25,00

Gestoofde vis combinatie van schelvis, zalm, gamba en mosselen
in een romige vissaus
Zeetong (ca. 450 gram)		

dagprijs

Sole meuniére noordzeetong gebakken in roomboter
Falafel (vegetarisch)			 € 21,50
Met couscous en tomaten salsa
Ravioli (vegetarisch)			 € 19,75
Ravioli caprese met tomatensaus, basilicum, zeezout en zwarte peper
Extra frites meerprijs € 3,50
Extra saus pepersaus, rode wijnsaus of champignonsaus meerprijs € 2,50

Onze vlees- wild- en visgerechten hebben het keurmerk van beter leven.
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Desserts
Dame blanche			

€ 7,75

Drie bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus
Semifreddo			 € 7,75
Met kersen, merengue, yoghurt en kersenijs
Cheesecake			 € 7,75
Warm geserveerd met een bolletje citroenijs
Tiramisu			 € 7,75
Huisgemaakt met lange vingers, mascarpone, cacaopoeder
met een bolletje vanille-ijs
Grand dessert (minimaal 2 personen)			

€ 9,75

Proeverij van lekkernijen uit eigen keuken
Kaasplank			 € 10,75
Diverse soorten kaas, vijgenbrood, druiven en abrikozenstroop

Kindermenu
3-gangen kindermenu			
Voorgerecht soep, hoofdgerecht keuze uit kinderbiefstuk, kipfilet of zalm
en nagerecht ijs met een verrassing
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€ 17,50

