3-gangenmenu € 24,95
Voorgerechten
Broodplankje
Met kruidenboter en knoflooksaus

€ 3,75

Italiaanse Tomatensoep
Romige tomatensoep bereid met Roma tomaten

€ 6,50

Soep van het menu
Wisselende huisgemaakte soep van de chef

€ 6,50

Carpaccio classic
€ 8,50
Dungesneden ossenhaas met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en basilicumpesto of
truffelmayonaise
Geitenkaassalade
€ 8,50
Gegratineerde geitenkaas met appel, honing, walnoten en zongedroogde tomaatjes
Ceasarsalade
Gebraden kipfilet met gebakken spekjes, Parmezaanse kaas, ansjovis en
Mosterdsaus.

€ 8,50

Camarones al ajillo
Gebakken kleine gamba’s, licht pittig in hete knoflookolie.

€ 8,50

Gegratineerde Champignons
Met gebakken ui, spek en Parmezaanse kaas

€ 8,50

Carpaccio van gerookte zalm
Met slamelange, rode uit en mosterdsaus

€ 8,50

Hoofdgerechten
Biefstuk à la Maher
Tex-Mex gekruide biefstuk met romige pepersaus

€ 18,50

Kipsaté
€ 18,50
Gemarineerd op Indische wijze, geserveerd met pindasaus, atjar en kroepoek.
Ossenhaas spies
Gegrilde ossenhaas spies met gebakken ui, spek en champignon-roomsaus

€ 18,50

Victoriabaarsfilet
€ 18,50
Gegratineerd met Parmezaanse kaas, huisgemaakte rode pesto en een romige
tuinkruidensaus

Spareribs à la Dino’s
€ 18,50
Zacht gegaard in de oven, geserveerd met een zoete marinade en gebakken uitjes. Kan ook
extra pittig).
Kipfilet Suprême
€ 18,50
Kipfilet gevuld met brie, pittenmix en honing, omwikkeld met spek en geserveerd met een
romige tuinkruidensaus
Surf en turf
Combinatie van ossenhaas en zalmfilet met een romige tuinkruidensaus

€ 18,50

Varkenshaas medaillions
Geserveerd met een champignon-roomsaus

€ 18,50

Zalmfilet
Zacht gegaard in de oven met een romige tuinkruidensaus

€ 18,50

The great Aussie Burger
€ 18,50
Geserveerd met sla, tomaat, uienringen, gebakken ei, cheddar kaas en burgersaus
Vegetarische Pesto pasta
Met seizoen groenten een overheerlijke huisgemaakte roomsaus

€ 18,50

Vegetarische Wrap
€ 18,50
Wrap gevuld met seizoen groenten, walnoten, feta, gegratineerd met pesto en Parmezaanse
kaas
Bij de hoofdgerechten heeft u keuze uit Friet, Twister friet (+ € 1,50) en Rijst. Daarnaast
wordt er salade en warme groenten bij geserveerd.

Desserts
Cheesecake
Huisgemaakte cheesecake met citroenijs en slagroom

€ 7,-

Sorbetijs
Combinatie van aardbeien-, mango- en citroenijs met vers fruit en slagroom

€ 7,-

Mousse
Witte chocolademousse, geserveerd met kokosijs en een toefje slaagroom.

€ 7,-

Crème Brûlée
Gekarameliseerde vanillecrème met een laagje gebrande rietsuiker

€ 7,-

Spekkoek
Geserveerd met kokosijs

€ 7,-

Koffie Dino’s
€ 7,Koffie of thee naar keuze, klein likeurtje, Bruine chocolade ijs, cheesecake en slagroom

Dame Blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Grand Dessert Dino’s
Verassingsdessert van de chef. (Menu: + € 1,50 per persoon)

€ 7,-

€ 14,- (Voor 2 personen)

À la carte
Mix-Grill Royal
€23,50
Combinatie van ossenhaas, kipfilet, varkenshaas en Spareribs met gebakken ui, spekjes en
champignons.
Tournedos à la Dino’s
Van de grill geserveerd met rode wijnsaus

€ 23,50

Onbeperkt Spareribs
Ma-Wo € 19,95 / Do-Zon € 23,50
Zacht gegaard in de oven, met een zoete marinade en gebakken uitjes (kan ook pittig).

Maaltijdsalade € 13,50
Ceaser salade
Gebraden kipfilet met gebakken spekjes, Parmezaanse kaas, ansjovis en een
mosterddressing.
Gerookte Zalm & Gambasalade
Rijkgevulde salade met een limoendressing

Kindermenu

€ 7,50

Frikandel * Runderkroket * Kipnuggets*
Spareribs * Zalmspiesje
En na afloop een kinderijsje
Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise. Kinderen
tot en met 5 jaar eten gratis!

Alle gerechten met daarachter een van deze tekens bieden de mogelijkheid, vegetarisch,
glutenvrij en lactosevrij te bereiden
Glutenvrij houdt in dat er een speciale saus aan toegevoegd wordt, m.u.v. de knoflooksaus.
Lactosevrij houdt in dat de gerechten zonder saus bereid worden, m.u.v. de spareribs deze
kunnen nog wel met honing en sambal bereid worden.

