
VERSE FRITES       — 3

portie verse frites met mayonaise

Zoete aardappel FRITES      — 4

portie zoete aardappel frites met mayonaise 

TRUFFEL-PARMEZAAN FRITES     — 5

portie verse frites met truffelmayonaise en parmezaan

steak tartaar       — 10,5

met eierdooier, kappertjes, augurk, sjalot, tabasco

en worchester

Proeverij Vis       — 14,5

kreeftensoepje, zalm tataki, tartaar van tonijn 

carpaccio ossenhaas      — 12,5

carpaccio van ossenhaas met rucola, grana padano 

en pestodruppels

buikspek       — 10,5

op de green egg gegaard buikspek met zoetzure 

groenten, mangochutney en chips van truffelaardappel

SALADE GEITENKAAs vega     — 11,5

gemengde salade met dadels, pecannoten, appelstroop, 

blauwe druiven, rode biet en warme geitenkaas

burrata vega        — 9,5

burrata,mozzarella gevuld met room, met een mix van

tomaat en basilicumolie

kreeftensoep       — 8,5

cappuccino van huisgemaakte kreeftensoep met geslagen cognacroom

diner
van 17:00 tot 20:00 uur

= vegetarisch

voor

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

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

vis

bijgerechten

desserts

vegetarisch

Dry Aged ENtRECOTE                  — 24,5

gegrilde dry aged entrecote van 225 gram, 

met bearnaisesaus, salade en frites

wijntip: CABERNET, DMNE. TARANI

MAGRET DE CANARD      — 19,5

gebakken magret de canard met bataat, wilde spinazie, 

groene asperge en een saus van kersen

wijntip: PINOT NOIR, EMILIANA ‘O’

KALFSWANG                    — 21,5

sous-vide gegaarde kalfswang met kastanjecreme,

winterpeen, gele biet, rozeval aardappel en eigen jus

wijntip: RIOJA, DON JACOBO 

HAMBURGER       — 18,5

hamburger van wagyu beef met bacon, 

cheddar, geserveerd met frites

wijntip: MALBEC, KAIKEN

tonijn                    — 22,5

gegrilde tonijn op liguine aglio olio met rucola

en parmezaan

wijntip: VIOGNIER, DMNE. VEDILHAN 

kabeljauw       — 19

op de huid gebakken filet van kabeljauw met een 

doperwtenrisotto, groene asperges en een beurre blanc 

wijntip: GRUNER VELTLINER. DIWALD 

dorade       — 19

hele gegrilde dorade met rozemarijn, ratatouille, rozeval

aardappel en basilicumolie

wijntip: PINOT GRIGIO, SACCHETTO

CATCH OF THE DAY                  dagprijs

wisselend visgerecht in samenwerking met koman’s vis

wijntip: WIJ ADVISEREN U GRAAG

RAVIOLI        — 17,5

ravioli van pompoen met een geroosterde paprikasaus, 

rucola en parmezaan

CROP OF THE DAY      — 17,5

wisselend vegetarisch gerecht in samenwerking met 

van gelder groente/fruit

tagliatelle        — 17,5

tagliatelle met oesterzwammen, basilicum en een roomsaus

met een zwart pepertje en parmezaan

panna cotta       — 7,5

panna cotta van witte chocolade met limoncello ijs

wijntip: GONZALAEZ BYASS, PEDRO XIMENEZ 

Kaas plank       — 12,5

plankje met een selectie van heerlijke hollandsche kazen,

appelstroop en kletzenbrood

wijntip: MONASTRELL, HERETAT DE TAVERNES

banana foster      — 7,5

gebakken banaan met rum en vanille ijs

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

cheesecake      §§§ — 7

huisgemaakte cheesecake met saus van kersen en perzik ijs

wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS


