
diner 
van  17:00  tot 21:30 uur

dessertsvegetarisch

vlees vis

— 2,5

— 2,5

bijgerechten

VERSE FRITES

portie verse frites met mayonaise

SALADE 
frisse mesclun salade

voor

wij informeren u graag over allergenen maar kunnen u niet 

garanderen dat onze producten geen allergenen bevatten

www.deschonelei.nl 010 - 21 21 555

— 18,5

— 18,5

— 18,5

— 16,5

Picanha

gegrilde picanha steak met chimichurri, oregano/citroen boter 

en gegrilde groentes

wijntip: RIOJA, DON JACOBO

parelhoen

sous-vide gegaarde parelhoenfilet met jagerssaus en 

gebakken rosevalaardappeltjes

wijntip: MONTEPULCIANO, EO

Weiderund

hollandse biefstuk op pommodoribrood met groene humus

en eigen jus

wijntip: MALBEC, KAIKEN

HAMBURGER

hamburger van black angus beef met bacon, oude kaas en 

piccalilly creme, geserveerd met frites

wijntip: CABERNET, DMNE. TARANI

— 18,5

— 18

— 18,5

— 17,5

heilbot

ovengegaarde filet van heilbot met parelgort, 

bundelzwammen en truffel

wijntip: VIOGNIER, DMNE. VEDILHAN 

dorade

op de huid gegrilde filet van dorade met knoflookolie 

en frietjes van zoete aardappel

wijntip: GRUNER VELTLINER. DIWALD 

kabeljauw

en papilotte gegaarde kabeljauw met paprika, tomaat, groene 

kruiden en witte wijn

wijntip: PINOT GRIGIO, SACCHETTO

CATCH OF THE DAY

wisselend visgerecht in samenwerking met koman’s vis

wijntip: WIJ ADVISEREN U GRAAG

— 7,5

— 7

— 7

— 12,5

— 17,5

—16,5

—16,5

tarte tatin

tarte tatin van peer met mascarpone creme en speculaasijs

wijntip: GONZALAEZ BYASS, PEDRO XIMENEZ 

tiramisu

van man met bril koffie en caramel toffee topping

wijntip: MONASTRELL, HERETAT DE TAVERNES

appeltaartijs

met spaghetti van zoete pompoen en bosbessensaus

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

kaasplankje

biologische kazen met portstroop en vijgenbrood

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

RAVIOLI

ravioli gevuld met paddestoeltjes en truffel, rucola met 

pijnboompit, poftomaat en een basilicum roomsaus

CROP OF THE DAY

wisselend vegetarisch gerecht in samenwerking met 

van gelder groente/fruit

Vega burger vega    — 14,5
huisgemaakte vegetarische burger van pompoen, 

rode kool, kidney beans, ui en courgette met

 paprika tappenade en frites

= vegetarisch

— 10,5

— 9,5

— 8,5

— 8,5

— 10,5

— 9,5

— 9,5

— 6,5

tonijn 

tataki van tonijn met spaghetti van zoetzure komkommer 

en een krokantje van sesam

zalm

carpaccio van zalm met venkel, avocado, en een creme 

van citroen en dille

Pastinaak

hartig taartje van pastinaak met spinazie, feta en walnoten

vitello tonato

dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 

kappertjes, pompoenpitten en grana padano

coquille en buikspek

op de green egg gegaard buikspek met gegrilde coquille, 

krokante knoflook, hoisinsaus en bataat creme

SALADE GEITENKAAs vega

gemengde salade met dadels, pecannoten, appelstroop, 

blauwe druiven, rode biet en warme geitenkaas

quinoa SALADE vega 
gemengde salade met quinoa, gebakken paddestoeltjes, 

pompoen, radijs, granaatappel en een dressing van 

zoethout

kikkererwten soep vega

huisgemaakte soep van kikkererwten met spinazie,

tahin en een crunch van gebrande noten

= vegetarisch


