
EINDELIJK          WIJNADVIES

Pomodorisoep van geroosterde paprika’s en tomaten  (vegetarisch)

Groene salade met gerookte eendenborst en cranberry dressing     3/11

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

Wildkroketje van huisgemaakte wildragout          3/12 

Rollade van gerookte duurzame palingfilet         6/8 

Gekaramelliseerde Coquille saint Jaques        5/7

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

Bladerdeegquiche met bospaddestoelen en rozemarijn  (vegetarisch)     10/11

EINDELOOS 

Coq au vin oftewel kip in rode wijn         3/9

Varkenshaasrolletje gevuld met spinazie, oude kaas en serranoham    3/9

Braadstuk van wildzwijn in een kruidige saus        3/12 

Biefstukje van de haas met rode wijn saus          9/11 

Gegrilde zalmfilet met sinaasappeljus          2/6 

Rougetfilet met kruidige botersaus           1/6 

Puntpaprika gevuld met groenten en mozzarella  (vegetarisch)      2/8 

Lasagne van dun gesneden groenten en kaas  (vegetarisch)    1/9

EIND IN ZICHT 

Sneeuwpop van vanille ijs             13 

Zwanensoes met chocoladesaus, gevuld met een bolletje banaan ijs en 

slagroom            13 

Tiramisu , dessert van lange vingers, koffie, slagroom en mascarpone   14 

Crème Brûlée een echte Franse verleiding          13

Huisgemaakte bavarois van stoofpeertjes           13

Kaasproeverij feestje van verschillende soorten kaas      14 en port

Graag vieren wij een eindeloze kerst met u! 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! Wij wensen u 

een eindeloze kerst!   

Eindeloze kerst, onbeperkt genieten          42,50

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen kiezen voor dezelfde 

menukaart van Eindeloos, of voor een kindermenu.

Eindeloze kerst voor kids            19,95

Kindermenu               7,50

•  Frites met kipnuggets of kroket of frikadel

•  Pannekoek met suiker en stroop

En een lekker kinderijsje!            3,50

• Schatkistje 

• Punky Pinguïn

• Sneeuwpop van vanille ijs
Kijk op onze Facebook pagina 

voor Eindeloze acties!

Huiswijnen Eclat Camille, Frankrijk  Glas Fles 

1.   Eclat camille chardonay   3,95 19,95

2.   Eclat camille grenache rose   3,95 19,95

3.   Eclat camille merlot    3,95 19,95

4.   Mainzer domherr kabinet   3,95 19,95

Wit

5.   Cava Brut Nature    5,50 29,50

6.   Nebla D.O Rueda Verdejo   4,25 22,50

7.   Laroche Sauvignon blanc   4,50 24,50

8.   Ruffino borgo pinot grigio   5,50 29,50

Rood

9.   Valpolicella clasico    4,95 27,50

10.   San pedro cabernet sauvignon   5,75 33,50

11.   Luigi Bosca Syrah    5,95 35,00

12.   Rioja reserva    6,25 37,50

Port en Dessertwijn

13.   Sauternes     5,25

14.   PX Valdespino    4,50

KOFFIE / THEE SPECIALITEITEN
Verwenkoffie sluit uw heerlijke diner af met onze vers gebrande 
koffie met daarbij een mokkazoen, een choco gianduiotto, 
slagroom en een likeurtje.      5,95    

Irish Coffee vers gebrande koffie met Tullamore Dew en 
gekarameliseerde suiker, welke we op ambachtelijke 
wijze bij u aan tafel bereiden.     7,50 

Thee met verse munt en honing    3,50          

WIJNEN   

Laat de 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.  

U kunt onbeperkt brood en friet bijbestellen.
Voor vegetarische gasten hebben we op verzoek wat extra gerechtjes beschikbaar.
Heeft u een allergie, vraag gerust advies.

Wifi: Vrienden

Wachtwoord: Eindeloos71

FREE
Nu ook op Instagram!

@Eindeloospoeldijk




