Menu Jeanty’s
mosselen
mosselen natuur

24,00€

mosselen witte wijn

25,00€

mosselen Provençaal

25,00€

mosselen met knoflook

25,00€

mossselen van de chef

26,00€

Salades
Salade met warme geitenkaasje in bladerdeeg, honing en pijnboompitten

16,00€

Tomaat garnaal met sla garnituur

18,00€

Salade met gebakken kippenreepjes, champignons, paprika en currysaus

17,00€

Steak tartaar met slagarnituur en frieten

22,00€

Salade met scampi’s, champignons cocktailsaus

18,00€

Pasta’s
Tagliatelle met scampi’s paprika, champignons en tomatenroomsaus

18,00€

Penne met kip, champignons en lichte curryroomsaus

17,00€

Tortellini met spinazie, ricotta en kruidenroomsaus

16,00€

Vismenu

Vleesmenu

Verse dagsoep

Verse dagsoep

---------

--------

Duo van kaas en garnaalkroketten met
slagarnituur

Salade met warme geitenkaasje in
bladerdeeg

---------

---------

Verse zalmfilet met groenten en

Tournedos met warme groenten en

mousselinesaus

saus naar keuze

--------

--------

Dessert van chef

Dessert van de chef

36,00€

36,00€

Menu Jeanty’s
Soepen
Verse dag soep

7,00€

Tunesische soep

12,00€

Romige vissoep

12,00€

Voorgerechten
Duo van kaas en garnaalkroketten

14,00€

Garnaalkroketten 2st

16,00€

Carpaccio van gerookte zalm met salade en wasabi mayonaise

18,00€

Carpaccio van rund met rucola en Parmezaan

16,00€

gamba’s met oosterse groenten en kruidenboter

17,00€

scampi's met pittige tomatenroomsaus met garnalen 5st

18,00€

Visgerechten
Verse zalm met pastinaak, jonge wortel en mousselinesaus

26,00€

Vispotje gegratineerd

24,00€

Kabeljauwhaasje met venkel, prij en wittewijnsaus

32,00€

Zeebaars met aardappelschijfjes, venkel en botersaus

28,00€

Gebakken zeetong en salade mix

D.P

Gamba’s van de chef (7st) tartaar, look en cocktailsaus

26,00€

Roodbaars met julienne groenten en kruidensaus

26,00€

Scampi’s met pittige tomatenroomsaus en garnalen 7 st

24,00€

Paella met zeevruchten

26,00€

Vleesgerechten
Tournedos met warme groenten en natuursaus

25,00€

Tournedos met warme groenten en saus naar keuze

27,00€

( pepersaus, champignonsaus of bearnaisesaus)
Lamskroontje met graanmosterd, spinazie, witloof en aardappelgratin

36,00€

Varkenshaasje met warme groenten, mosterdroomsaus en aardappelgratin

26,00€

Ossenhaas met warme groenten en sjalottensaus

28,00€

Hoofdgerechten
Konijn met spek en appelmoes

24,00€

Witloof in de oven met ham en kaassaus

19,50€

Parelhoen met spek en trappistensaus

24,00€

