Delivery &
Take away
by AndermansKeuken

Bestel
Mail uw keuze + adres + mobiele nummer
voor 13.00 uur naar:

bob@andermanskeuken.nl
Ophalen tussen 15.30 - 16.00 uur
Bezorgd tussen 16.00 - 18.00 uur

dinsdag t/m zondag

VoorjaarsMenu
in Maart en April
Voorgerecht € 12,50

Terrine van eendenlever, met vijgen compôte en
brioche brood

Soep € 7,50

Oosterse pompoensoep

Tussen gerecht € 8,50

Flensje met ossenhaas, taugé, paprika en madeirasaus

Hoofdgerecht € 20,00

Kalfsentrecote met pepersaus en garnituur

Kaasplankje € 9,50

Diverse Franse kazen met druiven en brood

Dessert € 6,50

Franse appeltaart, bladerdeeg, chocola, gele room,
appel en gelei

Te bestellen als compleet 5 gangen menu
(dessert keuze is kaas of zoet) voor € 49,50.
Natuurlijk zijn de gerechten ook los verkrijgbaar.

Heeft u de smaak te pakken?
Meld u dan aan via www.andermanskeuken.nl en ontvang
elke week de nieuwe bezorgspecials in uw mailbox.

www.andermanskeuken.nl

Delivery & Take away

Menu
Soep
(0,5 liter)

Kreeftenbisque
10,00
Dubbel getrokken ossenstaart bouillon met
petits légumes
7,50
AndermansKeuken befaamde Thaise kippensoep 7,50

Salade
Salade geitenkaas met appel en granola
Salade krokant gebakken kip met yakitorisaus
en mango
Salade gamba’s met mierikswortel mayonaise

15,00
15,00
19,50

Pasta
Verse pasta met bospaddenstoelen truffelsaus
Verse pasta met kip en Madeirasaus
Verse pasta met grote garnalen en kimchi saus

15,00
19,50
20,00

Andermans classics
Broodje hamburger (100% rundvlees) met sla,
rode uien compote, truffelkaas, bacon,
spiegeleitje en huisgemaakte BBQ saus
Steak tartare met salade en huisgemaakte
aardappelsalade

13,50
22,75

Vlees
Parelhoenfilet met morillessaus
17,50
Gegrilde ossenhaas met gebakken champignons
en garnituur
20,00
Kalfsvlees met pepersaus en garnituur
20,00

Vis
Vis van de dag met Noilly Prat saus en garnituur 20,00
Oesters* (12 stuks)
33,00
Kreeft* (500 gram) naar keuze bereid
37,50
Kaviaar* (30 gram) met blini’s, crème fraîche en
kwarteleitjes
45,00
*Oesters, kreeft en kaviaar svp 1 dag van te voren bestellen.
Deze prijzen zijn onder voorbehoud.

Dessert
Mango mousse met verse mango
Hangop met rood fruit compote
Cheese cake met vers fruit en aardbeien saus
Wentelteefje van Fries suikerbrood met
Ben&Jerry ijs

5,00
5,00
7,50
7,50

www.andermanskeuken.nl

