De Praeter avond kaart ( 17:00 – 21:00 )
Voorgerechten
Stokbrood kruidenboter

€ 3,50

Tomatensoep

€ 4,-

Groentesoep

€ 4,-

Kippensoep

€ 4,25

Carpaccio

€ 10,50

Beenham salade

€ 8,25

met honing-mosterd dressing

Gegrilde kip salade

€ 8,-

met cumberland dressing

Mini zalm wraps

€ 8,-

met kruidenkaas

Garnalen kroketjes

€ 8,50

Kaaskroketjes

€ 8,00

Hoofdgerechten vlees
Spare-ribs

€ 17,50

1,5 rib geserveerd met knoflook en barbecuesaus saus
Pittig

€ 0,50

Echte mannenribben

€ 19,50

2 hele ribben geserveerd met knoflook en barbecuesaus saus
Pittig

€ 0,50

Huisgemaakte varkenshaas saté

€ 15,-

met atjar, seroendeng en kroepoek.

Praeter burger

€ 17,-

grote hamburger van rundvlees op een italiaanse bol met sla, ui, spek, tomaat
en burgersaus

Biefreepjes

€ 16, -

met gebakken champignons in liq 43

Gouwe ouwe

€ 20,-

stukje spare-ribs, kipfilet, varkenshaas en biefstuk met warme bbq saus

Huisgemaakte kip-schnitsels
Schnitsel naturel

€ 14,50

Schnitsel champignonsaus

€ 16,-

Schnitsel zigeunersaus

€ 16,-

Praeter schnitsel

€ 17,50

met gebakken ui, champignons, spek en reypenaer

Hoofdgerechten vis
Zalm

€ 16,75

+/- 200 gr zalm met tagliatella, rucola en roomsaus

Gamba’s

€ 17,50

7 gepelde gamba’s gebakken in pittige knoflookolie

Vispotje
diverse soorten vis in een romige saus

€ 16,-

Vegetarisch
Veggie burger

€ 15,-

vegatarische hamburger op italiaanse bol met sla, ui, tomaat, ei en burgersaus

Veggie pasta

€ 12,50

verse tagliatelle met champignonsaus en reypenaer

Veggie pasta 4 kazensaus

€ 13,50

verse tagliatelle met 4-kazensaus, rucola en cherry tomaatjes
Tenzij anders vermeld zijn de gerechten met frietjes en twisters.
Voor een meerprijs kunt u ook kiezen voor,
rijst, ,verse tagliatelle / spaghetti

€1,50

Mayonaise / tomatenketchup / curry

€ 1,-

Pannetje satésaus

€ 2,50

Champignonsaus / zigeunersaus

€ 2,50

Barbecuesaus

€ 1,-

Schaal steakfriet

€ 2,50

Schaal twisters

€ 3,-

Voor informatie over allergenen kunt u zich wenden tot het bedienend personeel.

