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DINERKAART PANORAMA RESTAURANT
DE KOPEREN HOOGTE
VANAF 17.00 UUR
Broodplank
Diverse broodsoorten met aioli, pesto en kruidenboter.

€ 8,75

Soepen
Heldere kerriesoep
Met kip, prei en bosui.

€ 6,95

Romige bospaddenstoelensoep
Met diverse bospaddenstoelen en een vleugje truffel.

€ 6,95

Voorgerechten
Rundercarpaccio
Bestrooid met oude kaas, rucola, zongedroogde tomaten,
kappertjes, pijnboompitten en truffelmayonaise.

€ 15,95

Zalm
Gerookte zalm gemarineerd in bietensap met komkommer spaghetti,
geroosterde biet, zoet/zure radijs en wasabimayonaise.

€ 15,95

Salade Manchego
Met diverse noten, olijven, tomaat, rode ui en port siroop.

€ 14,95

Gebakken coquilles
Met haring kaviaar, groene asperges en vanille vinaigrette.

€ 15,95

Caesar salade
Met gegrilde kip, Romeinse sla (little gem), croutons, ei,
Parmezaanse kaas en caesardressing.
Deze salade is eventueel ook vegetarisch verkrijgbaar.

€ 14,95
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DINERKAART PANORAMA RESTAURANT
DE KOPEREN HOOGTE
Hoofdgerechten vis
Makreelfilet
Gebakken op de huid met pasta nero en een kruidige tomatensaus.

€ 24,95

Zalm filet
Met een citroen-dille saus.

€ 26,95

Hoofdgerechten vlees
100% Black Angus Burger
Op geroosterd briochebrood, aangekleed met kwartelei,
Serranoham, salsa verde en afgetopt met geschaafde truffel.

€ 25,95

USA Steak
Heerlijk malse sukade van Black Angus met een klassieke bearnaisesaus.

€ 32,95

Varkenshaas
Overgoten met een gerookte knoflookjus.

€ 25,95

Hertenbiefstuk
Met stoofpeer en een saus van rode wijn en kaneel.

€ 29,95

Hoofdgerechten vegetarisch
Vegetarische pasta
Ravioli gevuld met ricotta, geserveerd met een saus van paddenstoelen,
truffel en zongedroogde tomaten.

€ 21,95

Couscous
Geserveerd met een curry van jackfruit en geroosterde groenten.

€ 21,95

Bij de hoofdgerechten serveren wij passend bordgarnituur, gebakken aardappels en een frisse
salade. Extra frites zijn bij te bestellen á € 4,25.
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DINERKAART PANORAMA RESTAURANT
DE KOPEREN HOOGTE
Dessert
Kaasplank
Een proeverij van de onderstaande kazen;
Manchego, Old Amsterdam, Danish Blue en Port Salut.
Aangevuld met vijgenbrood, diverse noten en een vijgenchutney.

€ 11,50

Het halfrond
Een mooi pure, halve chocoladebol gevuld met een vanille mousse,
Amarena kersen, crumble en champagne ijs.

€ 8,95

Blauw schimmel ijs
DE VERRASSING VAN DE CHEF;
Parfait van blauwschimmel kaas met gekarameliseerde appel,
frambozen coulis en een schuim van chocolade likeur.

€ 8,95

Dame Blanche
Drie bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus.

€ 7,95

Tiramisu
Huisgemaakte tiramisu met een bol karamel/zeezout ijs.

€ 8,95

Koffie speciaal
Irish Coffee
French Coffee
Italian Coffee
Spanish Coffee
Mexican Coffee
Dokkumer Coffee

€ 7,50
|
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Jameson
Grand Marnier
Amaretto
Tia Maria of Liquor 43
Kahlua
Beerenburg

Groepenmenu >10 personen
€ 49,95 p.p.
Wij serveren aan groepen boven de 10 personen een samengesteld groepenmenu.
Wilt u met uw familie en / of vrienden een lekker hapje eten?
Informeer naar de mogelijkheden bij één van onze medewerkers.
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KINDERKAART PANORAMA RESTAURANT
DE KOPEREN HOOGTE
Voor de kinderen tot 12 jaar
Kindermenu 1

€ 18,50

Kleine tomatensoep
***
Hamburger met friet, komkommer, appelmoes en mayonaise*
Of
Kroket met friet, komkommer, appelmoes en mayonaise*
Of
Frikadel met friet, komkommer, appelmoes en mayonaise*
***
Verrassingsdessert
* De bovenstaande hoofdgerechten uit het kindermenu zijn los te bestellen á € 12,50 per gerecht.

Kindermenu 2

€ 22,50

Kleine tomatensoep
***
Kleine USA steak met friet, groenten, appelmoes en mayonaise*
Of
Zalmfilet met friet, groenten, appelmoes en mayonaise*
***
Verrassingsdessert
* De bovenstaande hoofdgerechten uit het kindermenu zijn los te bestellen á € 16,50 per gerecht.
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GROEPENMENU DE KOPEREN HOOGTE
3 GANGEN KEUZEMENU € 49,95 PER PERSOON
>10 PERSONEN
Proeverij van voorgerechten
Een proeverij van verkleinde voorgerechten bestaande uit;
Een kleine bospaddenstoelen soep, carpaccio, gemarineerde zalm, Manchego salade.
***
USA Steak
Heerlijk malse sukade van Black Angus met een klassieke bearnaisesaus.
of
Varkenshaas
Overgoten met een gerookte knoflookjus.
of
Makreelfilet
Gebakken op de huid met pasta nero en een kruidige tomatensaus.
of
Couscous
Geserveerd met een curry van jackfruit en geroosterde groenten.
Bij de hoofdgerechten serveren wij passend bordgarnituur, gebakken aardappels en een frisse
salade. Extra frites zijn bij te bestellen á € 4,25.
***
Grand dessert
Een proeverij van verschillende desserts bestaande uit;
Vanille mousse, brownie, tiramisu, Amarena kersen en karamel/zeezout ijs.
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ALLERGENEN EN DIËTEN
Geachte gast,
Het is ons doel iedere gast die ons bezoekt maximaal te laten genieten. Een medisch dieet,
allergie of intolerantie mag dat in de optiek van de keuken niet in de weg staan. Wij adviseren
u om bij het maken van uw reservering dit door te geven zodat de keuken hier zoveel
mogelijk rekening mee kan houden.
Fouten in onze allergenen agenda kunnen wij helaas niet 100% uitsluiten.

Legenda allergenen

** Druk, zet en prijs fouten in deze kaart niet gegarandeerd. Prijzen op uw rekening zijn leidend.
Allergenen informatie kunnen wij niet 100% volledig garanderen. Kans op sporen zijn ten alle tijden
aanwezig.
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