
EINDELIJK          WIJNADVIES

Pomodorisoep van geroosterde paprika’s en tomaten  (vegetarisch)

Crèmesoep van jonge lenteui  (vegetarisch)

Champignonragout met geraspte kaas (vegetarisch)    1/8

Griekse salade met feta en olijven (vegetarisch)     3/6

Gemengde salade met gerookte kipfilet en honing-mosterd dressing  4/8

Carpaccio van ossenhaas met rucola, kaassnippers en een pesto dressing  3/11

Gandahamrolletje gevuld met appel, bieslook en crème fraiche   3/7

Huisgemaakt chorizokroketje gevuld met een pittige ragout   1/9

Gerookte paling op een crostini met creme fraiche dressing    6/8 

Zalmrillette opgemaakt met een dressing van geroosterde tomaten   3/8

Tijgergarnalen op een bedje van romige avocado en citrus dressing  6/7

EINDELOOS

Biefstuk van de haas met chorizosaus en zoete aardappel   9/11

Kipfiletrol gevuld met tomaat, basilicum en omwikkeld met pancetta   3/8

Oosterse kip met seroendeng, komkommer, satésaus en kroepoek  3/4/10

Griekse Kofta van kruidig gehakt in een saus van courgette en tomaat  1/11/12

Poellukse spies van gemarineerde varkenshaas en zoetzure saus   9/12

Gegrilde botervis met lichte mosterdsaus      3/8

Gestoomde makreel met rijst en sambal badjak verpakt in een bananenblad  4

Grote garnalen op Indiase wijze in pittige rode curry    4/8/9

Gebakken zalmfilet met een tongstrelende tuinkruiden-botersaus   3/8

Mexicaanse pancake van groenten met tomatensalsa en    3/6

crème fraiche  (vegetarisch)

Italiaans groentetaartje op een bodem van bladerdeeg  (vegetarisch)  3/8

EIND IN ZICHT

Crème Brûlée een echte Franse verleiding     14

Zwanensoes gevuld met een bolletje vanille ijs, slagroom en caramelsaus   13

Chocolade espresso romige mousse van pittige espresso en pure chocola  14

Mousse van amarenakersen met stukjes amandelcake    13

Kaasproeverij feestje van verschillende soorten kaas    port

Huisgemaakte bavarois van mango met een frisse frambozensaus   13

WIJNEN   

Laat de Eindeloze gerechtjes nog beter tot zijn recht komen met een goede  

bijpassende wijn. Achter ieder gerechtje hebben wij daarom voor u een wijnadvies 

beschreven. AL onze wijnen zijn zorgvuldig voor u geselecteerd door onze  

huis-sommelier.  

                        

Huiswijnen       Glas Fles

1.   Braña Vieja Navarra, wit  Fris met citrus aroma  3,95 19,95

2.   Braña  Vieja Navarra, rood  Soepel en vlezig   3,95 19,95

3.   Braña  Vieja Navarra, rosé  Verfrissend en fruitig 3,95 19,95

4.   Mainzer Domherr Spätlese, wit Zoet en zonder hout 3,95 19,95

Wit

5.   Prosecco, Italië   Verfijnd en bloemig 4,50 24,50

6.   Enaria Rueda Verdejo, Spanje   Vol en romig    4,25 22,50

7.   Sauvignon Blanc, Chili  Elegant en tropisch 4,95 27,50

8.   Chardonnay, Argentinië  Zwoel en verfrissend 5,75 33,50

Rood

9.   Rioja, Spanje    Donker en fruitig  4,50  24,50

10. Merlot, Argentinië   Stevig en kruidig  4,95 27,50

11. Valpolicella Superiore, Italië  Vlezig en sappig   5,25 28,50

12. Haut-Médoc, Frankrijk  Stevig en licht fruitig 5,75 33,50

Dessertwijn

13. Saussignac, Frankrijk   Intens en honingachtig    4,50

14. Pedro Ximénez, Spanje  Soepel en fruitig  4,50

Welkom bij Eindeloos. Eindeloos staat voor onbeperkt 

genieten van verschillende kleine gerechtjes. U kunt twee 

gerechtjes tegelijk bestellen, deze gerechtjes zullen na elkaar 

aan u geserveerd worden. Vervolgens kunt u weer twee 

gerechtjes naar keuze bestellen. Bestel zoveel voor-, hoofd- 

en nagerechtjes als u maar wilt!  

Eindeloos, onbeperkt genieten            29,50

Ook kunt u met het gehele tafelgezelschap kiezen voor het 

Eindeloze menu. Hierbij kunt u genieten van twee voorgerechten, 

twee hoofdgerechten en twee nagerechten. Deze gerechten 

zullen per één of twee aan u geserveerd worden. 

Het Eindeloze Menu, 6 gerechten             26,50

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen kiezen voor dezelfde 

menukaart van Eindeloos, of voor een kindermenu.

Eindeloos voor kids            13,50

Kindermenu               6,50

•  Frites met kipnuggets of kroket of frikadel

•  Pannekoek met suiker en stroop

En een lekker kinderijsje!            3,50

• Schatkistje 

• Punky Pinguïn

• Zwanensoes met bolletje ijs naar keuze Kijk op onze Facebook pagina 

voor Eindeloze acties!

Wifi: Vrienden

Wachtwoord: Eindeloos71

FREE

U kunt onbeperkt brood en friet bijbestellen.

U kunt de gerechten van eindelijk (voorgerechtjes) en eindeloos (hoofdgerechtjes) tot 

22:00 uur bestellen. De gerechten van eind in zicht (dessertjes) kunt u tot 24:00 uur 

bestellen.


