Kids
Hamburger | 12,75
Met of zonder kaas, frieten en sla

Kroket of frikandel | 7,Met frieten en sausjes

Pannenkoek | 6,75
Naturel met stroop en poedersuiker

Pasta e basta | 8,75
Met tomatensaus

Tomatensoepje | 4,65
Soepje gemaakt van tomaat en geroosterde paprika.

Kinderijsje | 4,75
Vanille-ijs met slagroom

Arrangementen
High Wine Bij de Nonnen
.. voor de kenners & genieters. In
een middagvullend programma maken we
een reisje door onze wijn &
menukaart; 5 TOP wijnen
gecombineerd met 5 fijne gerechtjes
van het seizoen. Van het frisse
Nieuw Zeeland naar het zwaardere
Frankrijk en heel veel daartussen.
High Wine is vanaf 4 personen te
reserveren. 55,00 P.P.

High Tea Bij de Nonnen
.. een middagvullend programma met
een 3 gangen klassieke High Tea,
startend met zoetigheden, daarna
hartigheden en als afsluiter een
dessertje. Dit alles in combinatie
met de lekkerste thee soorten.
High Tea is vanaf 2 personen te
reserveren. 20,50 P.P.
High Tea XL a 24,50 P.P.

Walking Dinner Bij de Nonnen
Onze Walking Dinner is een originele
manier om uzelf en uw gasten te
verrassen. Wij richten de ruimte zo
in dat uw gasten zowel zitten als
staand kunnen genieten van verfijnde
gerechtjes van onze kaart,
geserveerd op kleinere bordjes en
schaaltjes. Vaak maken we, indien
mogelijk, de gerechten af tijdens de
bijeenkomst in de zaal, de gerechten
worden gelijktijdig uitgeserveerd.
In samenspraak stellen we het menu
samen, het liefste met seizoen
gerechtjes. Kiest u voor een Walking
Dinner, kunt u verzekerd zijn van
een smakelijke, culinaire en
gezellige avond.

Komt u hier vaker? Vraag dan onze gratis
'Nonnenpas' aan.
Hiermee spaart u voor dinerbonnen, wijnen uit
ons assortiment en leuke acties!

Hoofdgerechten
Runder Bavette | 27,50
Met ons verrassende Table d’hôte
menu (frans; eten wat de pot schaft)
koken we met het seizoen mee,
waarbij we telkens zoeken naar de
mooiste combinaties.
U kunt kiezen voor 3, 4 of 5
gangen. Maak de avond zolang u
wilt..
(vanaf 6 personen menu per tafel)

Bbq-rub | van de grill | seizoen groenten |
chimmichurri | rode wijn jus

Tournedos | 28,50
Seizoengroenten | aardappelgartin | truffeljus

Pasta met schaal- en schelpdieren | 27,00
Linguine | gamba/ scheermes | vongole | mossel |
coquille | knoflook | groene kruiden | antibiose

3 gangen à 39,50

Noordzeetong | (dagprijs)

4 gangen à 46,50

450+ gram | in roomboter gebakken | citroen |
remoulade | vongole

5 gangen à 55,50

Lamsrack | 27,00

di
Neem de tijd voor dit gerecht

Voorgerechten

Vegetarisch
Tip! van de Nonnen

Carpaccio | 13,00
Truffelmayonaise | rucola | Parmezaan |
zongedroogde tomaat | pijnboompit | rode ui

Steak Tartaar | 14,50
(90 gr.)Klassieke steak tartaar | gemarineerde
groenten | Worcester mayonaise

Rack van lam | zacht gegaarde lamsnek | kerrie
croutons | rucolapesto | asperge | bloemkool crème
| romanesco | Parmezaan | lamsjus

Zeebaars | 25,50
Venkel-dille compote | prei couscous | gezouten
citroen gel | ravioli scampi | beurre blanc |
romanesco | Parmezaan | lamsjus

Tortellini | 21,50

Geitenkaas | paddenstoelen en spinazie | gebakken
paddenstoeltjes | antibiose | groene asperge |
spinazie schuim

VERS UIT ONS HOMARIUM

Gerookte zalm | 13,75

Oesters en Kreeft!

Chermoula | macadamia | avocado | limoenhangop |
groene asperge | koolrabi | gemarineerde ui

VERSE AANVOER

Hummus | 10,00
Koolrabi | gebrande ui | as van prei | knolselderij zoutkorst

Coquille | 15,50
Carpaccio van coquille | knolselderij | geroosterde
noot | aardappel | groene kruiden

Buikspek | 13,00

Wij krijgen
dagelijks verse
aanvoer van de
mooiste en
lekkerste schaalen schelpdieren
welke we zo puur
mogelijk bereiden
als voor- of
hoofdgerecht!

Gelakt buikspek | wortel crème | ui | bospeen |
radijs | hazelnoot | koolrabi

Vers uit ons Homarium
Oesters | 3,00 p/st.
Vinaigrette:
0,25 p/st
- Limoen | gember | rode peper | citroengras | ananas
- Japanse sojasaus | citroensap | sesam | hoisin | komkommer

Hele kreeft | (dagprijs)
Naturel | gegrilld | gegratineerd

Soepen

Desserts
Verse Vanille | 12,00
Verse vanille mousse | watermeloen | aardbei |
rode biet | rozen gel | granité

Patissier special | 11,50
Seizoen dessert met producten uitgekozen
door onze patissier

Kokos | 11,00
Kokosmousse | limoengel | gekarameliseerde
kokos ijs | riso venere met krokante quinoa |
merengue van pandam

Zuppa diPomodori | 6,95
Pomodori tomaat | Italiaanse kruiden | basilicumroom

Kazen | 13,50

Vissoep | 9,75

5 verschillende kazen | trappistenstroop |
uienchutney/ notenbrood

Bisque | diverse vissoorten | schaal- en schelpdieren

Seizoen soep | (dagprijs)
Vraag het onze medewerkers

Tip! combineer met Pedro Ximénez Sherry OF
Millstone Dutch Whisky PX!

