Maandmenu September
Voorgerecht
Coquille / Quinoa / Sinaasappel / Tomaat / Venkel

Tussengerecht
Zeebaars / Aubergine / Knoflook / Rode linzen

Hoofdgerecht
Parelhoen / 3 Soorten Biet / Pruim / Koffie

Nagerecht
Peer / Perzik / Muscatdruif

3-gangen € 29.50 / met wijnarrangement € 44.50 / of Bob € 38.50
4-gangen € 36.50 / met wijnarrangement € 56.50 / of Bob € 48.50

Gelieve onze menu’s alleen per tafel te bestellen

3 gangen SED menu € 25.50
4 gangen SED menu € 29.50
5 gangen SED menu € 35.00
6 gangen SED menu € 39.50
Een mandje brood met smeersels € 3.75

Voorgerechten
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, spekjes en rucola

€ 12.50

Carpaccio Urbani met pasta uit de Parmezaanse kaas
en truffel

€ 17.50

Huisgerookte zalm met aardappelsalade

€ 12.50

Couscous salade met Seranoham en zon gedroogde
tomaat

€ 12.50

Gebakken gamba’s met rode pesto en pasta

€ 10.50

Vegetarische salade met walnoot, rode biet en kaas

€ 12.50

Soep van de dag

€ 6.50

Hoofdgerechten vis

Visproeverij SED
Diverse vissoorten op diverse manieren bereid

€ 21.50

Gebakken zalm met truffeljus

€ 17.50

Roodbaars met een thijmsaus

€ 17.50

Gebakken kabeljauw met saffraansaus

€ 17.50

Gebakken schol met kerriesaus

€ 21.50

Hoofdgerechten vlees

Vleesproeverij SED
Diverse vleessoorten op diverse manieren bereid

€ 21.50

Runderlende met roze pepersaus

€ 17.50

Eendenborst met een saus van salie

€ 17.50

Boerderijvarken met een looksaus

€ 17.50

Friet met mayonaise € 2.75
Indien u bijzondere voorkeuren, speciale dieetwensen of andere vragen
heeft dan horen wij het uiteraard graag!
Naast onze smakelijke gerechten schenken we een uitgebreid
assortiment van prachtige wijnen per glas.

Desserts
Melkchocolade koffiemousse met liquor 43

€ 8.50

Citroen meringuetaartje met huis gedraaid roomijs

€ 8.50

Tropisch fruitmousse

€ 8.50

Dessert van de week

€ 8.50

Kaasplankje van Fromagerie Guillaume

€ 14.50

Koffie Kaart SED
Koffie SED koffie met drie verschillende likeurtjes

€ 7.50

Koffie French

€ 6.95

Koffie Irish

€ 6.95

Koffie Italian

€ 6.95

Koffie Spanish

€ 6.95

Koffie

€ 2.50

Cappuccino

€ 2.75

Espresso

€ 2.75

