DINERKAART

VOORGEREC HTEN
Steamed bun | Vegetarisch

13,00

met BBQ-Jackfruit en Koreaanse komkommer

Gyoza

13,00

met garnalen met rettichrauwkost en sojasausdip

Geroosterd suikerbrood | Vegetarisch

13,00

met Bleu d’Auvergne, Waldorfsalade en sinaasappel

Gerookte eendenborst

13,00

met beukenzwam, kastanjecrème, notencrumble en appelstroop

Carpaccio

13,00

met truffelsaus, rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

SOEPEN
Pompoensoep | Vegetarisch

7,00

met saliepesto

Franse uiensoep

7,00

met een kaascroûton

Soep van de dag

7,00

Onze bediening vertelt u er graag over

SALADES
Salade Carpaccio
met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas

Salade Geitenkaas | Vegetarisch

met geroosterde groenten, noten en acetostroop

13,00
Als hoofdgerecht 17,25
13,00
Als hoofdgerecht 17,25

Alle voorgerechten worden geserveerd met een broodje en aïoli

Het wifi-wachtwoord van BuitenlustGast is Welkom13!

Scan deze QR voor onze website!
U vindt hier bijvoorbeeld alle informatie voor een vergadering, bijeenkomst of
feestje. Ook boekt u hier rechtstreeks een van onze unieke hotelkamers!

HOOFDGERECHTEN
Tagliatelle nero met gebakken zalmfilet | Kan vegetarisch
met groene asperges en paprikaroomsaus

Vangst van de dag

Onze bediening vertelt u er graag over

Groentenstoof | Vegan

met aubergine, kikkererwten, harissa en naanbrood

Hertensukade

in eigen jus met hete bliksem, gekarameliseerde appel en pastinaakchips

BL-Burger

Een briochebroodje met een runderburger, sla, augurk, cheddarkaas,
tomaat, spek, BL-saus en frites

BL-Vegaburger | Vegetarisch

Een briochebroodje met een vegetarische burger, sla, tomaat, gepofte paprika,
uienchutney, cheddarkaas, en frites

Kipdijsaté

met pindasaus, frites, brood, zoetzure komkommer en kroepoek

Ribeye

met een jus van rode wijn en passend garnituur

Carpaccio

25,00
Dagprijs
18,75
25,50
17,75

17,75

18,00
31,50
22,00

met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, brood en aïoli

SUPPLEMENTEN
Schaaltje sla

4,25

met tomaat, komkommer, ei en croutons

Schaaltje frites
met fritessaus

Italiaanse frites

4,25
5,00

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en basilicum

Wij rekenen niet meer af per persoon, alleen per tafel.

KINDERMENU
Kroket, frikandel of kipnuggets
met frites en appelmoes

Twee bollen ijs

Smaak naar keuze

9,75

DESSERTS
NAGEREC HTEN
Panna cotta

8,75

van framboos, witte chocolademousse en chocoladecrumble

Pecan pie

met vanille-ijs

Tiramisu

8,75
8,75

van Licor 43 en hopjesstroop

Grand Dessert

14,75

Proeverij van de bovenstaande desserts

Kaasplankje

15,00

van vier soorten kaas, notenbrood, nootjes en druivencompôte

Zakje huisgemaakte chocolaatjes

7,00

Zes stuks witte chocolaatjes met framboos en amandel
Op onze gebakkaart vindt u onze heerlijke ijscoupes, de wafels en ons beroemde
appelgebak. Ook deze zijn allemaal als nagerecht te bestellen.

DESSERTWIJNEN
Muscat de Rivaltes

6,50

Frankrijk | fris, vanille, krenten

Yalumba Muscat

6,50

Australië | rozijnen, koffie, noten
Op onze drankenkaart vindt u ook een ruime selectie aan digestieven en port.

De gerechten van deze dinerkaart zijn de hele dag te bestellen.
De keuken sluit om 21:00.

Vraag onze bediening om de allergeneninformatie zodat u, in overleg met ons, toch heerlijk kunt
komen eten. Stel ons wel altijd op de hoogte van uw voedselallergie en/of -intolerantie.

buitenlust-amerongen.nl

