
(ook verkrijgbaar als bijsalade)
Deze bestaan uit een mix van diverse slasoorten

en van tomaten in aceto balsamicodressing.

Tonijn salade   12,50
als bijsalade      7,75
Huisgemaakte tonijnsalade, een mix van diverse
slasoorten en een mix van tomaten, komkommer,
ui, paprika en dressing.

Geitenkaas salade   12,50
als bijsalade      7,75
Gegratineerde geitenkaas met honing, pepita pitten,
een mix van diverse slasoorten en een mix van
tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing.

Kip salade  12,50
als bijsalade      7,75
Gebakken kippendijreepjes, brie en honing, een
mix van diverse slasoorten en een mix van tomaten, 
komkommer, ui, paprika en dressing.

Carpaccio salade  12,50
als bijsalade      8,25
Rundermuis met limoen dressing, geraspte oude kaas, 
pesto en pepita pitten, een mix van diverse slasoorten 
en een mix van tomaten, komkommer, ui, paprika en 
dressing.

Vis salade  14,50
als bijsalade      8,50
Gemarineerde zalmfilet, gamba’s en saku-tonijn,
wakame, een mix van diverse slasoorten en een
mix van tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing.

Geserveerd met een roerbakmix en pommes wedges.

Runderhamburger     14,25
Met pickles, gefrituurde uienringen en kaas.

Varkenshaas sate     14,75
Met gefrituurde uitjes en atjar.

Spare ribs      16,25
Normaal of pittig tex mex.

Schnitzel de Verleiding     16,75
Met brie en champignons.

Entrecote (250 gram) 20,75
Met pepersaus.

Ossenhaas tournedos (200 gram)   24,50
Met blue stilton en portjus.

Gamba’s New Orleans 23,50
Gamba’s in roomsaus met Jalapeños, rode ui
en champignons.

Kabeljauwfilet     16,50
Kabeljauwfilet omwikkeld met spek en sweet pickles.

Zalmfilet     17,50
Zalmfilet met Hollandaisesaus.

Slibtongetjes a la meunière     17,50
(niet gefileerd) Slibtongetjes in de bloem
bestoven en in de boter gebakken.

Nieuw bij De Verleiding: De lekkerste biefstuk.Nieuw bij De Verleiding: De lekkerste biefstuk.
De biefstuk wordt medium rare gebakken en geserveerd 

in jus met wit brood.

Biefstuk van de haas
met de echte Verleiding jus 
Miss (200 gram)     18,95
Mister (300 gram)  25,95

Biefstuk van de haas met Bali jus
Miss (200 gram)     19,95
Mister (300 gram)  26,95

Geserveerd met een roerbakmix en pommes wedges.

Vega strudel     16,75
Gevuld met champignons, paprika,
oesterzwam, rode ui en geitenkaas.

Pulled jackfruit burger     16,50
Een burger gemaakt van vruchtvlees van tropisch fruit op 
een broodje, geserveerd met uienringen en yakatorisaus.

Kindermenu      7,50
Kroket, frikandel, kaasstengels of crispy chicken
met frites, mayo en appelmoes.

Dame blanche      7,95
Vanille ijs met chocoladesaus, kletskoppen en slagroom.

Grootmoeders appeltaartje      7,95
Met vanille roomijs en slagroom.

Tiramisu      7,95
Huisgemaakte tiramisu met een bolletje vanille ijs
en slagroom.

Crème brulee      7,95
Met vanille ijs en slagroom.

Tartufo limoncello      7,95
Een bol van citroenijs met limoncello vulling
en bedekt met stukjes merengue.

Kinderijsje      4,95
Vanille ijs, toefje slagroom en een verrassingsei.

Brood met dippers      4,75
Nacho’s      8,50
Met vlammensaus en kaas uit de oven, geserveerd
met guacamole en crème fraîche.

Crispy Chicken (2 pers)  10,50
Met yakatori en vlammensaus.

Deelplank     18,50
Bitterballen, kaasstengels, 2 gepaneerde garnalen,
uienringen, kaasblokjes, brie, grillworst, olijven
en brood met dippers.

Tomatensoep      5,25

Uiensoep met kaashoedje      5,25

Seizoenssoep      5,50
Vraag ernaar bij onze bediening.

Carpaccio  10,25
Rundermuis met limoen dressing, geraspte
oude kaas, pesto en pepita pitten.

Vitello tonato     10,75
Kalfsmuis met tonijnmayonaise en kappertjes.

Steak tartaar     10,75
Met aceto sherry babyuitjes, eidooier en dragon mayo.

Sashimi  12,50
Rauwe saku-tonijn en gemarineerde zalm
met wasabimayonaise en sojasaus.

Geitenkaas Croustadine  9,50
Geitenkaas in korstdeeg gerold met walnoten,
tomaat, geserveerd met bloesemhoning.

Champignons Verleiding  10,50
Gefrituurde champignons in een krokant
jasje met knoflooksaus.

Biefstukreepjes de Verleiding  10,50
Gemarineerde biefstukreepjes met bruschetta brood.

Gamba’s New Orleans  10,50
Gamba’s in roomsaus met Jalapeños, rode ui
en champignons met bruschetta brood.

Soepen
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Vooraf OM TE DELEN

Volg ons op:          Grand Café de Verleiding          grandcafédeverleiding
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