Warme voorgerechten
DIM SUM gefrituurde Oosterse lekkernijen met sausjes & wasabi nootjes

€

9,75

DUIVELSE GAMBA’S met piri piri saus

€

9,95

COQUILLES met risotto & truffel

€ 14,50

supplement eendenlever krullen € 3,25

Hoofdgerechten
ZALMFILET met bieslooksaus

€

21,50

VARKENSHAAS met een saus naar keuze ( peper, champignon, stroganoff of truffel jus )

€

21,50

GROTE GARNALEN met Penne, spinazie & knoflooksaus

€

22,50

TOURNEDOS met een saus naar keuze ( peper, champignons, stroganoff of truffel jus )

€

26,95

€

31,95

of met gebakken champignons, spek & bosui ( 1,00 extra )

of met gebakken champignons, spek & bosui ( 1,00 extra )

TOURNEDOS VAN DE CHEF met gebakken eendenlever & truffel jus

BIEFSTUK DE BONREPAS Ierse biefstuk met gebakken champignons,spek & bosui € 22,75
KIPSATE met pindasaus, atjar & kroepoek

€

16,95

VARKENSHAASSATE met pindasaus, atjar & kroepoek

€

17,95

MIXED GRILL DE VLIST met ossenhaas, kip, varkenshaas & kalfsbiefstuk

€ 22,50

STEAK DE VLIST Argentijns gekruide kogelbiefstuk met kruidenboter

€ 20,75

SCHNITZEL met citroen & preiselberen compote of ( saus naar keuze + € 1,50)

€

16,50

€

16,95

Home made Burgers
BURGER met Vlister Burger saus, augurk en gefrituurde ui
Supplement Boerenkaas uit Vlist € 1,00

BURGER VAN DE CHEF met truffel mayo, champignons, rucola & Parmezaanse kaas € 17,95
( extra eendenlever krullen € 3,25)

Vegetarische hoofdgerechten
BURGER van de vegetarische slager met Boerenkaas , Vlister burgersaus

€

17,50

RISOTTO met pesto , ratatouille & kaas rucola kroketjes van oma Bobs

€

17,95

PASTA FUNGHI penne met champignons , truffel & Parmezaanse kaas

€

16,50

, augurk & gefrituurde ui

Dat wij in de winter van woensdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur zijn geopend , en op Zondag vanaf 10.00 uur.
Dat wij vanaf 11.30 uur onze uitgebreide lunchkaart serveren , en op zondag vanaf 11.00 uur.
Dat wij een website hebben www.cafedevlist.nl, en dat wij op facebook en op Instagram actief zijn.
Dat wij al uw feesten & partijen kunnen verzorgen.
Dat wij ook eigen cadeau bonnen hebben, die u ook online kunt kopen op onze website.
Dat u de cadeaubon ook naar iemand per post kan sturen en er een geschreven tekst op kan laten drukken.

