CAFÉ RESTAURANT

DE PELIKAAN

Voorgerechten
Stokbrood

Warme baguette met zelfgemaakte kruidenboter en tapenade
€. 6,50

Ceasar Salade

Romeinse sla met een knoflookdressing,
krokante kip, spekjes, croutons, Parmezaanse kaas

€. 14,50

Carpaccio

Dun gesneden ossenhaas met gemengde salade,
pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaas en basilicum of
truffelmayonaise
€. 12,50

Vitello Tonato

Rosé gebraden kalfslende met een tonijnmayonaise,
kappertjes en rode uienringen

€. 14,50

Vispallet

Een trio van Hollandse garnalen, gerookte Noorse zalm
en gerookte paling
(deze ingrediënten kunt u ook los bestellen)

€. 14,50

Ouderwets gebonden Uiensoep

De alom welbekende uiensoep, gegratineerd met croûtons
en kaas uit de oven
€. 6,75

Gamba’s

Vijf gamba’s met groene kruiden, ketjap en knoflook

€. 12,50

Bruschetta

Twee Knapperige bruschetta broodjes met kruidenkaas
en pittige tomatensalsa (vegetarisch)

€. 9,50

Plateau du Chef
Een heerlijke verrassende combinatie van diverse
voorgerechten (te bestellen voor minimaal twee personen)
per persoon
€. 16,50
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Hoofdgerechten
Oma’s Stoofpotje

Ouderwets gebraden rundersucade gegratineerd
met aardappelpuree en kaas

€. 18,50

tournedos

malse biefstuk van ossenhaas met een saus naar keuze
(peper-, Bali-, bearnaise-, champignonroom saus)

€. 24,50

Chicken de Luxe

Romige truffelpasta met gegrilde kippendijspiesjes,
paddenstoelen en Parmezaanse kaas
(ook vegetarisch te bestellen)

spareribs

overheerlijke ribs met salade en koude knoflooksaus

€. 19,50

€. 21,00

Châteaubriand
Mooiste stuk van de ossenhaas met een garnituur van
gebakken uienringen, spek, champignons en béarnaisesaus
Te bestellen voor minimaal twee personen
€. 26,50 p.p.

satés:
kippendijen saté
gemarineerde kippendijen, salade en kroepoek

€. 15,50

ossenhaas saté
malse ossenhaas, salade en kroepoek

€. 20,00
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pasta Pesto

gewokte pasta met zalmfilet, pesto en diverse groente
(ook vegetarisch te bestellen)

Vis van de dag

Vraag naar onze verse aanvoer van de dag.

€. 17,50

€. dagprijs

alle hoofdgerechten zijn inclusief frites en frisse salade

Nagerechten

Belgische Wafel

Knapperige Luikse wafel met slagroom en kersensaus

Cheese cake

Romige cake met een vruchten coulis en slagroom

Tiramisu

luchtige tiramisu met Bastogne kruim en rood fruit

€. 6,75
€. 5,75
€. 6,75

