365 DAGEN PER JAAR GEOPEND
7 DAGEN PER WEEK VANAF 10 UUR
KEUKEN OPENT OM 11 UUR
HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS

NIEUW
3 GANGEN KEUZEMENU / 32,50

Geniet thuis van
Kien's lokale
producten
Groente-FruitVlees-Zuivel en
Specialiteiten

stel zelf samen

BROOD

LEKKERS OM TE DELEN

SOEPEN geserveerd met brood

7,5

7

SOEP UIT EIGEN TUIN | vraag het ons kan
VISSOEP | bosui, gerookte zalm en garnalen
TOMATENSOEP | paprikamix, balletjes, pesto

deboerenvankien.nl

19,5

TOURNEDOS VAN DE GRILL | geroosterde groenten
saus naar keuze; peper
, champignon
, truffeljus +7,95
VARKENSHAAS | licht gepekeld, asperges,
saus naar keuze; peper
, champignon
, truffeljus
|
CATALAANS MOSSELPANNETJE paprika, tomaat, knoﬂook
SPARE RIBS | salade, drie sausjes
RAVIOLI | ricotta en spinazie uit de oven
ZALM | uit de oven, asperges, hollandaisesaus +1,50
CITROENKIP | gepofte pepers en knoﬂook, groentesalade, kan
SALADE SURF&TURF | gamba, ossenhaas
ZOMERSE SALADE | gebakken zalm, verse pesto kan
SLIPTONG | roomboter, seizoensgroenten +1,95
GERECHT VAN DE DAG | dagelĳks wisselend aanbod +1,95
PROEVERĲ OM TE DELEN | vanaf 2 personen, keuze van de chef

CALAMARIS | knoﬂookdip
DIM SUM KIP
GROENTEKROKETJES
BRUSCHETTA | tomaat, avocado, kaas
GARNAALKROKETJES
CHARCUTERIE VAN EIGEN RUND
CAPRESE SPIESJES
PROEVERĲ OM TE DELEN | vanaf 2 personen
keuze van de chef

VOORGERECHTEN

3 gangen keuze van de chef

HOOFDGERECHTEN geserveerd met friet

6,50

BREEKBROOD | tapenade, aioli, olĳfolie
SPELTBROOD | kruidenboter, aioli
uis
Geet th
e
van lok
n
producte

SHARED DINING / 32,50

kan

11,5

CARPACCIO | parmezaan, pittenmix, spek,
rucola, truffelmayo +2,50
GAMBA | knoﬂook, peper, peterselie, brood
TATAKI VAN ZALM | wakame, edamame, sojasaus
GEBAKKEN BEUKENZWAMMETJES | noedels, bosui, paksoi,
zoet-zure groenten
DUN GESNEDEN GANDAHAM | meloen, feta, salade
PROEVERĲ OM TE DELEN | vanaf 2 personen
keuze van de chef
аn!
Laat je vr

HELDENBURGER | runderburger, ei, spek,
kaas, ui, tomaat
16,50
KIPSATÉ | kroepoek, atjar, ui
16,50
AVOCADOBURGER | guacamole, tomatensalsa
TRUFFELBURGER | truffelmayonaise, sla,
pecorino kaas, rode ui en krokante parmaham

NAGERECHTEN

7,50

16,50
16,50

burgs
Homade
igen
van onze e
runden

DAME BLANCHE | chocolade, slagroom, amandel
MONCHOU | roodfruit, bastogne, frambozenĳs
FREEZY LIMONCELLO | limoenĳs, limoncello, citroencake, kokosschuim
COUPE AARDBEIEN | vanilleĳs en verse aardbeien
TOBLERONE BROWNIE | chocolade mousse, caramel
VANILLEPARFAIT | meringue, verse aardbeien
KAASPLANKJE | vier kazen, notenmix, vĳgenbrood, druiven
+2,95
PROEVERĲ OM TE DELEN | vanaf 2 personen
keuze van de chef

BĲGERECHTEN

4

SEIZOENSGROENTEN
gewokte groente
FRISSE SALADE
PUNTZAK FRIET
GEKRUIDE AARDAPPEL WEDGES

BEVAT GLUTEN /

BEVAT LACTOSE /

VEGETARISCH

