Restaurant De Ware Jakob

Voorgerechten:

Visgerechten

Kindermenu's

Stokbrood met:
kruidenboter
huisgemaakte rode tapenade
tzatziki
een mix van bovenstaande

Mosselen (indien voorradig) met verse groentes € 21,25
frites of stokbrood

Frikandel of kipfingers met frites
en appelmoes

€ 7,50

Sliptong gebakken in boter

€ 23,75

Zalmfilet of spareribs met frites
en appelmoes

€ 9,50

Zalmfilet gebakken in olijfolie
met honing-mosterdsaus

€ 20,50
Tagliatelle met bolognesesaus

€ 7,50

€ 5,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 6,50

Tomatensoep met verse basilicum en creme fraiche € 5,75
Mosterdsoep van grove mosterd met spekjes en prei € 5,95
Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten
en parmezaanse kaas

€ 12,75

Gamba's gebakken in olijfolie met knoflook, rode ui € 14,00
en zeekraal
Gebakken champignons met kruidenboter
en toast

€ 9,75

Gerookte vis trio, paling, zalm, makreel
met toast en roomboter

€ 13,75

Zeebaarsfilet gebakken in olijfolie met garnalen, € 23,50
knoflook en zeekraal

Kinderpizza's

Vegetarisch

Holle Bolle Gijs tomaat, kaas en salamiHolle
€ 5,95Bolle Gijs tomaat, kaas e

Spinazietaart gemaakt met o.a. ei, creme fraiche € 20,50
paddenstoelen, ui, zontomaat en pijnboompitten
Geitenkaasloempia's met roerbakgroenten

Vleesgerechten

Pinokkio tomaat, kaas, ham, ananas

€ 6,75

Desserts
€ 14,75
Vanille roomijs met aardbeien,
chocoladesaus en slagroom

€ 6,75

Paddenstoel-truffel roomsaus en rucola

€ 15,50
€ 15,75

Vanille roomijs met advocaat
en slagroom

€ 7,00

Griekse yoghurt met honing en walnoot

€ 6,50

Huisgemaakte limoentaart met slagroom

€ 7,00

Kaas plankje, 4 soorten kaas met
cranberry compote en walnoot

€ 8,00

Rundersteak (grain fed) van de lava grill (200gr)
met kruidenboter
(400gr)

€ 23,50
€ 28,50

Carbonara met parmezaanse kaas

Varkenshaas van de lava grill
met champignonroomsaus

€ 20,50

Griekse salade met o.a. tomaat, rode ui,
komkommer, olijven en feta

€ 13,50

Eendenborst bereid op de lava grill
met cranberry compote

€ 22,75

Geitenkaas salade met o.a. tomaat, ui,
druiven, walnoot en warme geitenkaas

€ 14,00

Spareribs met knoflooksaus
klein 19,00 of groot 23.00

€ 20,50

Zalmsalade met o.a. tomaat, kappertjes,
ui, zeekraal en gerookte zalm

€ 14,50

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten
informeer bij onze medewerkers, zij helpen u graag verder

Kabouter Plop tomaat, kaas Kabouter Plop
€ 5,95
en champignons

€ 19,25

Pasta's
Penne of tagliatelle met:
Bolognese met parmezaanse kaas

Ieniemienie tomaat en kaasIeniemienie€ 5,50

Maaltijdsalades

