
diner
van 17:00 tot 21:30 uur

= vegetarisch

voor

wij informeren u graag over allergenen maar kunnen u 
niet garanderen dat onze producten geen allergenen bevatten

gamba’s        — 10,5

gamba’s gebakken in knoflookboter en geblust met

witte wijn met geroosterd aioli brood

bitterballen       — 8,5

huisgemaakte bitterballen van risotto en bospaddestoeltjes 

en serranoham met walnoten truffel mayonaise

carpaccio ossenhaas      — 12,5

carpaccio van ossenhaas met rucola, grana padano 

en pestodruppels

coquille en buikspek      — 10,5

op de green egg gegaard buikspek met gegrilde coquille, 

krokante knoflook, hoisinsaus en bataat creme

SALADE GEITENKAAs vega     — 10,5

gemengde salade met dadels, pecannoten, appelstroop, 

blauwe druiven, rode biet en warme geitenkaas

toscaanse brood SALADE vega     — 9,5

mesclun salade met tomaat, buffel mozzarella, 

balsamicostroop en ciabatta croutons

Prei/ui soep vega      — 6,5

huisgemaakte en lichtgebonden soep van prei en lenteui met bieslookolie

In verband met COVID-19:

• Uw en onze gezondheid moet goed zijn
• Desinfectie bij binnenkomst
• 1,5 mtr afstand tussen de tafels
• Weggooi menukaarten
• Timetables ivm beperkte plaatsen
• Binnen alleen op reservering
• PIN of creditcard betaling

       Reserveren bij voorkeur online:
       deschonelei.nl

vlees

flat ironsteak      — 18,5

grain fed scharrel steak met een kreeft/tomatenboter

wijntip: RIOJA, DON JACOBO

lamsbout       — 18,5

gestoofde lamsbout met honing/pistache noten en 

een crunch van kappertjes

wijntip: MONTEPULCIANO, EO

ossenhaas                   — 22,5

gegrilde ossenhaas met saus van gerookt spek 

en oesterzwammen

wijntip: MALBEC, KAIKEN

HAMBURGER       — 18,5

hamburger van black angus beef met bacon, 

oude kaas en piccalilly creme, geserveerd met frites

wijntip: CABERNET, DMNE. TARANI

vis

zalmfilet       — 18

ovengegaarde filet van zalm ingelegd in gin/tonic 

met frisse zoethout komkommer

wijntip: VIOGNIER, DMNE. VEDILHAN 

zeewolf       — 19

op de huid gebakken filet van zeewolf met een

kruidenkorst en gefermenteerde groente

wijntip: GRUNER VELTLINER. DIWALD 

zeebaars       — 18

gegrilde zeebaars met citroen en munt

wijntip: PINOT GRIGIO, SACCHETTO

CATCH OF THE DAY      — 18

wisselend visgerecht in samenwerking met koman’s vis

wijntip: WIJ ADVISEREN U GRAAG

bijgerechten

VERSE FRITES       — 3

portie verse frites met mayonaise

Zoete aardappel       — 3,5

portie zoete aardappel frites met mayonaise 

SALADE        — 3

frisse mesclun salade

desserts

vegetarisch

tarte tatin       — 7,5

tarte tatin van appel met ijs van zoute caramel 

en pecannoten

wijntip: GONZALAEZ BYASS, PEDRO XIMENEZ 

CReme brulee       — 7,5

creme brulee met aardbeien

wijntip: MONASTRELL, HERETAT DE TAVERNES

sinaasappelijs      — 7,5

met vierge olijfolie en geschaafde pure chocolade

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

oreo cheesecake      — 7

huisgemaakte cheesecake met oreo cookies

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

RAVIOLI        — 17,5

ravioli gevuld met peer en gorgonzola, rucola 

met pompoenpit, poftomaat en een blauwe kaas roomsaus

CROP OF THE DAY      — 17,5

wisselend vegetarisch gerecht in samenwerking met 

van gelder groente/fruit

Vega burger         — 17,5

huisgemaakte vegetarische burger van pompoen, 

rode kool, kidney beans, ui en courgette met

paprika tappenade en frites


