MENUKAART ANDERMANSKEUKEN
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Andermans 2 gangen Lunch menu € 29.50
Andermans Lunch menu
Vraag naar ons lunch menu van de dag
Twee-gangen menu binnen een uur geserveerd.

Surprise menu van de chef
Laat U verwennen met 5 heerlijke kleine Amuse gerechten
(alleen te bestellen voor de gehele tafel) € 39.50
Andermans Lunch gerechten
Soep van de dag met brood

€ 9.00

Salade van de dag

€ 19.25

Clubsandwich van de dag

€ 19.25

Ravioli met paddenstoelen, krokant gebakken zwezerik en truffel

€ 22.75

Clubsandwich van Filodeeg, gravad lax met venkelsalade en
mosterd dille saus

€ 21.50

Salade met gekonfijte fazant en gebakken peer.

€ 21.50

Salade gerookte eend, terrine van eend en gebakken appel

€ 22.50

Hoofdgerecht met vis, vlees of wild met garnituur

€ 23.50

ANDERMANS CLASSICS
Salade geitenkaas met appel, granola en honing

€ 18.50

Salade krokante kip met mango en yakitori saus

€ 18.50

Gerookte zalm op toast met gepocheerde eitjes, rucola sla, kappertjes
en bearnaisesaus

€ 19.50

Broodje hamburger (100% rundvlees) met sla, rode uiencompote,
truffelkaas, bacon, spiegeleitje en huisgemaakte BBQ-saus
met gebakken eendenlever + €9.50

€ 17.50

Clubsandwich met ossenhaas, Balimayonaise en een gebakken eitje

€ 21.50

Steak tartaar, salade en huisgemaakte frietjes met mayonaise

€ 23.50

Andermans supplement
Gemengde salade met dressing

€ 6.50

Huis gesneden frieten met huisgemaakte mayonaise

€ 4.25

Brood van Menno:
Ambachtelijk Biologisch brood met gezouten boter en olijfolie

€ 6.00

Andermans Desserts
Koffie Gourmand (koffie naar keuze met diversen zoetig heden)
Voor bij de koffie 3 bonbons
Brownie of carrot cake
Scroppino (Citroen sorbetijs, wodka en champagne)
Wentelteefje van Fries suikerbrood en vanille-ijs
Mango mousse met mango en passie saus
Tarte tatin (warme appeltaart)
Let op bereidingstijd ongeveer 10 minuten
Flensjes met sinaasappelsaus en vanille-ijs
Smeltend choco taartje met vers fruit, gezouten karamel en vanille-ijs
Let op bereidingstijd ongeveer 10 minuten

€
€
€
€
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€

8.75
3.75
5.50
7.50
7.50
7.50
9.50

Franse kaas met notenbrood en appelstroop

€ 11.50

€ 9.50
€ 9.50

