Falafel

8

in een groentewrap | tzatziki | munt | koriander

Rundercarpaccio rol

12

Pesto vinaigrette | aceto balsamico | pijnboompitjes

Krab loempia’s

14

Snow krab | citroen crème

Huisgerookte peperzalm

11

Tartaartje van zalm en een mootje | Lauwwarm | quinoa salade
wakamé | zoetzure radijs | wortel | salty fingers | Chiogga-biet

Oosters buikspek

11

Sesam | Hoisin saus | gefrituurde uitjes | pinda | taugé

Pokebowl
Gemarineerde rode kool | sushirijst | radijs | edamame boontjes
wortel | rettich | wakamé | cashewnoten | sojasaus
met zalm, kip of Gamba’s
Pokebowl Groot

Huisgemaakte soepen
Aardperen Soep met garnalen en brood
Tomaten paprika soep met balletjes en brood
Bisque, schaaldierensoep met snowkrab en rouille en brood

Voorgerechten

10

+ 3
+ 3

6
6
12

Onze
Menukaart

Uit de streek
Vegetarisch

Plankje breekbrood

6

Met aioli en pesto

Kapteijns Nacho’s

7

met pulled chicken, zure room en guacamole

Flammkuchen

12

creme fraiche | paddestoelen | groene asperges | tomaat | geitenkaas

Charcuterie uit de streek
olijven | droge worst | streekkaas | Serrano ham

Suggesties to share

11

Tagliolini vega

21

Zwarte spaghetti met pesto, paprika en pijnboompitjes

Tagliolini del mar

23

Zwarte spaghetti met vongole-schelpen, tijgerzeewolf en zeebanaan

Zwarte Heilbot

27

Gegaard in bananenblad | krokantje van ibericoham | zeekraal

Runder short ribs

25

langzaam gegaard | zacht rundvlees | smokey BBQ saus

Lady steak

29/39

150 gr of 300gr tournedos met saus naar keuze

Varkens ribroast

24

BBQ kruidenrub en saus naar keuze

Lamsrack

27

Met tijm rozemarijn jus en roseval aardappelen

Quiche

19

Geroosterde bloemkool en broccoli, groene asperges | pecan nuts
blauwschimmelkaas en brie fenegriek van de Walhoeve
Boevenbordje (laat uw kind mee pikken van uw bord)
We serveren bij elk gerecht verse Hilver-frites en seizoensgroenten
Maak uw frites af met truffelmayo + parmezaanse kaas + 2 per 2 pers
Sausjes:
pepersaus – paddestoelensaus – knoflookjus – kruidenboter - pindasaus

Hoofdgerechten

0

Tilburgs Schobbelér dessert

8

parfait van schrobbelér | baileys-slagroom | schrobbelér-gel

Hilver sorbet

9

vers fruit | sorbetijs van boerderij Fabor |
huisgemaakte limoncello (ook alcoholvrij mogelijk)

Witte dame

8

chocolade aarde | vanille ijs | witte chocoladesaus

Lemon Cheesecake

9

met saus van rood fruit met Licor 43

Kaasplankje

12

kazen van de buurman en zachte buitenlandse kazen
Suggestie: Graham’s tawny port

5

Dessertplank (vanaf 2 personen)

8 p.p.

variatie van kleine desserts om te delen

Speciale koffies
Irish | Italian | French | Spanish

7

Koffieverwennerij
laat u verwennen door verschillende zoete zaligheden

3

Hilverkoffie
Schrobbelér | slagroom | zoete verassing

Desserts & Koffie

7

