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VOOR GROEPEN

VOOR GROEPEN VANAF 12 PERSONENWWW.DEHOUTLOODS-LEERDAM.NL PRIJZEN ZIJN IN EURO’S EN PER PERSOONWWW.DEHOUTLOODS-LEERDAM.NL

NAGERECHTEN 

•  Grand dessert (vanaf 2 pers.) ............p.p. 11,50
•  Warm appeltaartje ........................................9,95
 vanille-ijs, slagroom en caramel topping  
•  Coupe sorbetijs  .............................................9,95 
 met slagroom
•  Dame blanche .................................................8,50
 3 bollen vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
•  Espresso martini  ...........................................9,95
 espresso, vodka, tia maria
• Koffi  e compleet .............................................9,50
 met klein likeurtje en iets lekkers

VOORGERECHTEN 

• Carpaccio met truff elmayonaise ..............14,95
• Garnalenspies ...............................................14,50

van de Big Green Egg en guacamole
• Burrata ✔ (kan ook )  ..............................13,95
 groentecarpaccio en een frisse dressing
• Soep van de week  .........................................7,50
• Tomatensoep met gehakt en bosui ✔ ✔ ......7,50

De voorgerechten worden geserveerd met 
breekbrood en boter.

HOOFDGERECHTEN

•  Rib eye steak xxl 300 gram ........................27,75
 van de Big Green Egg met chimichurri
•  Tournedos met jus of pepersaus  .............25,75
 2x 100 gram, met gegrilde groenten
•  Varkenshaaspuntjes  ...................................23,75
 in Provençaalse champignonroomsaus
•  Fish & chips ...................................................19,95
 met remouladesaus en salade
•  Gevulde portobello  ..............................18,95
 truff elrijst, gegrilde groenten
•  Kipsaté 2 stokjes ..........................................17,50

satésaus, kroepoek, gebakken uitjes

Hoofdgerechten worden geserveerd met 
verse friet of gekruide aardappelwedges
en met saus naar keuze: mayonaise, 
truff elmayonaise of basilicummayonaise

Like ons ook
op Facebook 
& Instagram!
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