Menukaart

Bij De Eetkamer hoef je niet te kiezen
Proef al het lekkers van De Eetkamer met

De Twijfelaer!

Je bestelt gewoon meerdere kleine broodjes of gerechtjes.
Wij serveren de gerechtjes samen op een plank,
daardoor is het ook gezellig om de gerechtjes samen te delen.

Onze suggestie is ongeveer 3 broodjes of gerechtjes per persoon
en bij grote honger 4 broodjes of gerechtjes per persoon.

WARME HAPJES
Soep de Eetkamer

2.95

Huisgemaakte dagsoep.
Vraag ons personeel naar onze actuele soep.

Uitsmijter Ham/kaas/spiegelei Desem

3.95

Bruin of wit desembrood met ham, kaas en een spiegeleitje.

Runderkroket

3.50

1 snee bruin desembrood. Hierop gemengde sla,
‘Oma Bobs’ runderkroket, mosterd en gebakken uitjes.

Vegan kroketje

3.95

Vers afgebakken broodje met gemengde sla, vegan kroket
en mosterdmayonaise.

Eetkamer Burger

4.50

Brioche broodje met een burger van gemengd gehakt,
geserveerd met kaas, truffelmayonaise, rucola sla,
tomaat en augurkrelish.

Duncan Rib

4.95

‘4 bones’ heerlijk gemarineerde spareribs.
Wereldberoemd in heel Hoensbroek.

Saté spiesje
Gemarineerde saté van de haas, geserveerd met
satésaus en gebakken uitjes.

4.50

Bourgondiër

4.50

4 bourgondische bitterballen met mosterd.

Zoete aardappelfriet

3.95

Frietjes van zoete aardappel met mayonaise.

Calamaris

4.50

10 gefrituurde inktvisringen met knoﬂookmayonaise.

Knoﬂook garnalen

6.95

6 gepelde garnalen in knoﬂookboter gebakken.

Uienringen

3.95

10 gefrituurde uienringen met vlammensaus.

Quiche

3.45

3 soorten mini quiche bestaande uit:
1 keer spek, 1 keer zalm en prei, 1 keer groente.

BRUSCHETTA
Bruschetta
Frisse salade van tomaat, komkommer, paprika, ui en pesto.

2.95

DEUGNIETJES
Deugniet Carpaccio

3.50

Rundercarpaccio op een salade van rucola,
zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas en pittenmix.
Hierbij een aceto-siroop.

Deugniet Tonijnsalade

3.50

Huisgemaakte tonijnsalade met uienringen en olijven.

Deugniet Zalmtartaar

3.50

Huisgemaakte gerookte zalmtartaar met ui en bieslook.
Hierbij een ﬂuweelzachte cocktailsaus.

Deugniet Pulled Chicken

3.95

Gekruid draadjesvlees van kipﬁlet.
Gemarineerd met ketjap en sweet chilisaus.

Deugniet Mitch

3.95

Gekruide kip kebab met pikante saus en kaas overbakken,
hierbij een knoﬂookmayonaise.

Deugniet Taco

3.95

Gekruid rundergehakt met tomatensaus, overbakken met kaas.
Hierbij een knoﬂookmayonaise.

Deugniet Salami brie
Overbakken salami met brie.
Hierbij rucola sla en honing.

3.50

SALADES
Gemarineerde biefpuntjes

4.95

Luchtige salade met biefpuntjes, gemarineerd met ketjap,
chilisaus en knoﬂook.

Du Chef

4.50

Luchtige salade met gebakken spekjes, paprika, ui en champignon.

Kip

4.50

Luchtige salade met kipreepjes, paprika, ui en champignon.

Scampi

4.95

Luchtige salade met 4 pikant gebakken tijgergarnalen.
Geserveerd met cocktailsaus.

DESSERTS
Brownie

2.95

Huisgemaakte brownie fudge.

Chocomousse

3.25

Chocolademousse van pure chocolade, geparfumeerd met Cointreaux.

Fruitspies choco ( aardbei of banaan ) seizoen

3.50

Fruitspies van chocolade, aardbei of banaan met chocola overgoten.

Crème brûlée
Vanille crème met suiker gekarameliseerd.

3.95
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