MENUKAART GRAND CAFE ONTARIO

Keuken sluit om 21:30 uur

Soepen:
Verse Pommodorosoep

€ 4,50

Soep van verse gepureerde Pomodorotomaten met kruiden en creme fraiche

Soep van de Dag

€ 4,50

Wisselende soep, vraag de bediening !!!
Mandje brood met kruidenboter, tapenade en gekruide creme fraiche

€ 4,75

Voorgerechten :
Carpaccio

€ 8,95

Verse gesneden ossehaas met rucola, pijnboompitjes en truffelmayonaise of Balsamico

Kipcocktail

€ 6,25

Heerlijke malse kip, salade, ananas en een zachte kerriesaus met gember

Garnalencocktail

€ 8,75

Verse garnalen, salade, rode ui en een cocktailsaus

Caprese

€ 5,25

Mozarella kaas, afgewisseld met pommodorotomaten en basilicum met Balsamico

Quiche van de Duvel
Quiche gevulde met prei, ham en een scheut Duvel bier

€ 7,50
( 15 minuten baktijd )

Hoofdgerechten :
Sate van ver weg :

€ 12,75

keuze uit Yakitori ( Japans ) of Indische sateh

Sate van dichtbij :

€ 14,75

Sate van gemarineerde Varkenshaasmedaillons

Kipschnitzel :

€ 13,95

Een heerlijke kipschnitzel van 220 gram met huisgemaakte mosterdmayo

Kipreepjes Oriental :

€ 14,95

Heerlijke malse kipreepjes in een ketjapsaus met sesamzaadjes of
bereid in een pittige Lemongrass saus met rode peper, gember en oestersaus of
bereid in een Surinaamse Masala Trafassie Kerrie

Varkenshaasmedaillons :

€ 14,95

Varkenhaasmedaillons met gebakken champignons op franse wijze

Biefstuk :

€ 14,95

Een botermalse biefstuk van het Simmentaler rund uit Oostenrijk

Zalmmoot :

€ 16,75

Op de huid gebakken zalm met zeezout, verse dille, citroen op een bedje van groene asperges

Garnalen :

€ 14,95

Garnalen gebakken met een pepertje en verse groente, in lichte Masala Jus

Vegetarian Delight :
Gebakken champigons, tomaten, verse groente , italiaans gekruid met geitenkaas

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en een frisse
salade van mesclun of witlof

€ 12,75

Nagerechten :

Tartufo Framboise:

€ 4,95

Tartufo van Frambozenijs met strakke frambozenspiegel en witte chocolade

Boerenjongens Tartufo

€ 5,25

Heerlijk Boerenjongens ijs in een strakke geleispiegel

Stroopwafeltjes IJs :

€ 4,95

Speculaas bisquit, stroopwafel-roomijs met karamel gelei
en een stroopwafeltje

Na Achten :

€ 4,95

Heerlijk dessert met after eight, slagroom en aardbeien

Chocolademousse met Preiselbeeren

€ 4,25

Een heerlijke huisgemaakt chocolademousse, met slagroom
en aangemaakte preiselbeeren

Witte dame met bruin jasje :

€ 4,50

Heerlijk Bourbon Vanilleijs met slagroom en chocoladesaus

Koffie / Thee Compleet :

€ 4,95

Koffie of Thee met roomboterkoekje, 2 bonbons van chocolaterie Donna Witte uit Terneuzen,
slagroom en een shotje Baileys met slagroom en chocoladeboontje
Cappucino + 25 cent, Munthee + 50 cent

Koffie- en Theespecialiteiten :

€

Irish Coffee
French Coffee
Cafe Royal
Italian Coffee

Koffie met whiskey en slagroom

Jamaican Thee
Italian Thee

Thee met bruine rum

5,50

Koffie met Grand Marnier en slagroom
Koffie met Cognac en slagroom
Koffie met Amaretto en slagroom

Thee met Amaretto

