VEGETARISCHE KAART
Veganistisch 4 gangen menu 33,50
Veggie 4 gangen menu 31,50
DONDERDAG VEGGIE 3 GANGEN 21,50

( dagsoep, hoofdschotel keuze uit onze veggiekaart + dessert of koffie )

Pasta gerechten
•
•
•
•
•
•
•
•

( keuze beperkt max 4 gerechten per tafel , pasta zonder eieren )

Pasta met pompoen, zongedroogde tomaat en fijne kruiden 16,50
Tagliatelli van spinazie met tomaat en verse kruiden 16,50
Pasta met tomaten groentensausje en seitanballetjes 17,50
Pasta met champignons, notenmix en truffelolie 18,50
Pasta van brandnetel met courgette , aubergine en zeealgen 17,50
Pasta van rode linzen met pompoen en peulvruchten 17.50
Pasta met pesto van groene kruiden en parmezaanschilfers 16,50
Pasta gegratineerd met groenten van de dag 16,50

De vegetarische pasta ’s zijn ook met vis ( scampi )en vlees ( kip,spek, runds )te verkrijgen sup 4,50

Veggiegerechten ( al onze produkten zijn huisbereid )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trio van groentenkroketjes of kaaskroket ( 2st ) met slaatje 16,50
Gegratineerde groentenmoussaka en feta 20,50
Lasagna van aubergine, courgettte, tomaat ,haloumikaas en parmesaan 19,50
Seitan met 3 soorten rijst , vegancurry en cocos 23,50
Veganistische couscous met kikkererwten en fijne groenten 19,50
Gevulde tortilla met falafel , slaatje en cruditeiten , dipsausjes 18,50
Gevulde courgette met groentenragout , quinoia, bulgur en ebly 18,50
Burger van van havervlokkenen paardebloemkruid met groentepalet of slaatje 19,50
Burger van pompoen ,kikkererwten en rode quinoia met groentenpalet of slaatje 19,50
Combine burger 23,50
Bladerdeeggebakje met groentenpalet, geitenkaas en honing 18,50
Artisjokbloem gevuld met wokgroenten soyacreme en safraan 23.50
Ragout boschampignons met spies van groenten en seitan met safraan 23,50
Matcha balletjes met kikkererwten, tomaat en provencaalse kruiden 22.50

Bij onze veggieschotels kunnen aardappelgerechten, frietjes, kroketjes of brood verkregen worden
( suppl 3,50 broodsuppl 0,80 )

