
Kies zelf de gerechten die u wilt gaan eten door een kruisje 
in het vakje voor het gewenste gerecht te zetten. Wanneer meerdere 
personen aan tafel hetzelfde gerecht wensen te bestellen, gelieve in 

het vakje voor het gerecht te turven. 

Alle gerechtjes worden in mini-vorm geserveerd, zodat u de kans 
krijgt de diversiteit van onze à la carte kaart 

 te proeven 
Per ronde mag u maximaal 2 gerechtjes p.p. bestellen. 

Waar u begint dat mag u zelf weten. Liever beginnen met een des-
sert? Geen probleem! Na het dessert toch weer een voorgerecht? 

Ook dat is mogelijk bij ons.

U kunt een nieuwe lijst invullen als de vorige ronde volledig is genut-
tigd. Dit omdat MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

bij ons hoog in het vaandel staat. 

Mocht U aan tafel dezelfde gerechtjes willen bestellen, 
dan zet U 2 kruisjes in het betreffende kadertje. 

Tot 22:00 serveren wij voor-, hoofd-, en nagerechtjes. Van 
22.00 tot 22.30 alleen nog desserts.  

Tijdens warme gerechtjes kunt u altijd vragen om een extra 
bakje friet of aardappeltjes. 

Wij wensen u een hele fijne avond toe!
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Eet smakelijk!

Diner Café

DE NAOBER
Dinercafe



Koude gerechtjes

Soepen

Warme gerechtjes

Nagerechtjes

**= vegetarisch mogelijk
*= vegetarisch

Tafel nr.:
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Eet smakelijk!Eet smakelijk!

Salade van kippendijen gegrild op de barbecue, met Granny Smith appel,  mais, rode ui en tomaat.

 Vitello tonato huisgemarineerde kalfs fine rib met gegrilde tonijn en een kappertjes mayonaise.

Gerookte zalm op wakame, Hollandse sla, knoflook croutons met wasabi mayonaise.

Ossenworst met een salsa van rode ui, augurk, kappertjes, mayonaise en mosterd geserveerd met een 

knoflook crostini.**

Bonbon van roomkaas gevuld met pancettareepjes gehuld in gebrande hazelnoot chrunch met grove 

mosterd vinaigrette**

Vegetarische bruschetta van de barbecue met gegrilde ui, tomaat, knoflook en basilicum, bespren-

keld met Old Amsterdam.*

Rundercarpaccio met rucola melange , Grana Padano flakes, pijnboompitjes en basilicum mayonaise.

Chefs keuze**

Romige Pomodori tomatensoep met knoflookcroutons.*

Mosterdsoep met uitgebakken spekjes.**

Uiensoep met geraspte kaas.*

Champignons Dordogne geserveerd met een truffelmayonaise.*

Garnalen beignets geserveerd met een romige knoflooksaus.

Blacktiger garnalen bestreken met pesto op gegrilde paprika geserveerd met schaaldierensaus

Kipsaté met cassavechips, atjar en satésaus.

Sparerib gelakt met een zoet-pittige lak van honing en chili. 

Varkenshaas met gebakken appel en een jus van rode wijn en tijm.

Runderhaaspuntje met gebakken knoflook champignons en uien, geserveerd met een peperjus.

Champignons van de barbecue gevuld met roomkaas, bosui, knoflook en uitgebakken chorizo.**

Gebakken zalmmootje met gesmoorde lamsoren en een schaaldierensaus.

Black angus burger op knoflooktoast met augurk uienjam cheddarkaas en truffelmayonaise

Zacht gegaarde oosterse buikspek afgelakt met honing en ketjap afgetopt met pulled pork.

Rijkelijk gevulde witvispasta met garnaaltjes en pesto.

Vegetarische tomatenrisotto met groene olijven en een krokantje van kaas.*

Lamskotelet bestreken met knoflook en een pesto van mint.

Gegrilde groenten van de barbecue met een salsa van geroosterde paprika en tomaat.*

Zoetzure kippendijen van de barbecue met notenrijst.**

Oerfriet met Tex Mex-kruiden en een kruidenmayonaise.*

Chefs keuze**

Witte chocolademousse met frambozencompôte en een crumble van bastogne.

Limocelloparfait met gemarineerde meloen en een kletskop. 

Créme caramel met een sorbet van grapefruit.

Panna cotta van yoghurt met gemarineerde bosvruchten.

Hazelnoten cheesecake besprenkelt met licor 43 en boerenroomijs.

Sorbet met vers fruit en aardbeiensiroop 

Chefs keuze


