Menukaart

Vooraf om te delen
Brood met Dippers											€ 4,75
Nacho’s											€ 5,00
Cheese smaak met crème fraiche en guacamoledip

Verleiding deelplank											€ 18,50
Twee soorten Kaas, grill worst, bitterballen, crazy gamba’s, inktvisringen met brood en dippers

Soepen
Tomatensoep											€ 5,25
Uiensoep met kaashoedje										 € 5,25
Soep de Verleiding											€ 5,95

Voorgerechten
Carpaccio											€ 11,50
Dun gesneden rundermuis afgegarneerd met limoen dressing,
grana pardano kaas flokken, pepita pitten en pesto

Serranoham val dieu Cantaloupe							 € 11,50
Serranoham vergezeld door warme cantaloupe meloen en val dieux kaas met honing

Argentijnse biefreepjes											 € 13,50
Gekruid en gemarineerd met wilde Argentijnse kruiden en tipje guacamole

Sashimi van zalm en tonijn										 € 13,50
Vergezeld met knoflook gamba’s (2), wakame, broad beans en yakatori saus

Brie en croute											€ 10,50
Brie met een krokant laagje en bosbessencompote

Geitenkaas croustadine											€ 10,50
Bladerdeeg gevuld met geitenkaas afgegarneerd met honing mosterd dressing

Salades
Vis salade 		 € 14,95		

als bij/voorgerecht			€
Groene salade mix, vergezeld door tomaat, komkommer, rode ui, paprika, wakame,
gerookte zalm, knoflook gamba’s (3 stuks), gebakken doradefilet, broad beans en yakatori saus

7,95

Salade de Verleiding 		 € 13,95		

als bij/voorgerecht			€
Groene salade mix, vergezeld door tomaat, komkommer, paprika, brood croutons
een honingmosterd dressing en afgegratineerde geitenkaas

7,45

Argentijnse bief 		 € 14,95		

7,95

als bij/voorgerecht			€
Groene salade mix, vergezeld met tomaat, komkommer, paprika,
Argentijnse biefreepjes en met huisgemaakte tomatenketchup met jalapenos

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en een salade

Big saté plank van kippendijen				
Vergezeld met zoetzuur, atjar en rode curry kroepoek

				 € 15,95

Hamburger											 € 15,95
Broodje hamburger met sweet pickles, augurk, bacon en gesmolten kaas

Schnitzel de Verleiding 							
Met brie en champignons

				€ 18,50

Picanha steak 200 gram			 								 € 22,50
Met een romige cognac pepersaus

Entrecote 250 gram 											€ 25,50
Met kruidenboter en sambal champignons

Tournedos 200 gram											€ 28,95
Filet steak limousin rund met kalfsfond en kruidenboter

Diamanthaas windsor			 								€ 24,50
Met rode port jus en blue stilton

Varkenshaas											€ 20,50
Met champignonroomsaus

Tomahawk							
Heidehoeve tomahawk steak 400 gram met kalfsfond

				€ 22,50

Zalmforel											€ 18,50
Uit de oven vergezeld door een saus van gebakken cherrytomaatjes, rijstewijn en koriander

Kabeljauw filet van staart met huid		

				 € 18,50

Gamba’s New Orléans (10 stuks) 			

				 € 25,50

Vergezeld door een bearnaisesaus

Gepelde gamba’s gegaard in jalapeno champignonroomsaus

Vegetarisch
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en een salade

Vegetarische strudel											€ 17,00
Gevuld met champignons, paprika, oesterzwam, rode ui en geitenkaas

Bloemkool steak met salsa verde en sambal champignons				 € 16,50

Side orders
Gebakken sambal champignons 							 € 3,00
Gewokte groente											 € 3,50
Mayonaise											 € 0,65
Knoflooksaus											 € 1,25
Kerriemayonaise											€ 1,25
Truffelmayonaise											 € 1,50
Guacamole											€ 1,50
Sweet pickles											€ 0,75

Kindermenu
Kroket, frikadel of mini kaassoufflés met friet mayonaise en appelmoes € 7,50

Nagerechtjes
Niet al te grote desserts, bestel er gerust 2 als u echt lekkere trek heeft!

Dame blanche											 € 5,50
Vanille ijs met chocoladesaus, kletskoppen en slagroom

Nutty caramel 											 € 5,50
Vanille ijs, karamelsaus, amandelcrumble, walnoten en slagroom

Pavlova 							

				€ 5,50

Granny 							

				€ 5,50

Tiramisu 							

				€ 5,50

Kinderijsje 							

				€ 4,50

Vanille ijs aardbeien coulis, meringue, amandelcrumble en slagroom

Met stukje appelgebak, kaneelijs, vanillesaus en slagroom

Met frambozenijs en slagroom

Vanille ijs, slagroom en een verrassing

Speciale koffie
Koffie met een buitenlands smaakje en een topping van slagroom

Kus van vuur
Sweet Dream
Ierse koffie
Franse koffie
Italiaanse koffie
Spaanse koffie

Cointreau & Tia Maria
				
Baileys 							
Jameson whiskey
					
Grand Marnier
					
Amaretto		
					
Tia Maria 						

€
€
€
€
€
€

5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

Ice coffee
Ice coffee original											 € 3,95
Ice coffee caramel											 € 3,95
Ice coffee witte chocolade										 € 3,95

