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Geniet van de heerlijke avond!
Hartelijke Groet René, Ellen & Cynthia

ONBEPERKT GENIETEN
Onbeperkt genieten staat voor een avond heerlijk tafelen 

met elkaar en u bestelt zo vaak u wilt. Elke keer worden 

twee gerechtjes als bestelling opgenomen en één voor één 

geserveerd in de volgorde waarin is besteld. 

Eindeloos, onbeperkt genieten           30,95

OPTIMAAL GENIETEN VAN 6 GERECHTJES
Wilt u vlotter tafelen of optimaal genieten van zes gerechtjes? 

Dan is dit de juiste keuze. U bestelt twee gerechtjes uit 

Eindelijk, twee gerechtjes uit Eindeloos en twee gerechtjes 

uit Eind in Zicht. We nemen de hele bestelling in één keer op. 

De voor- en nagerechtjes worden per twee geserveerd, de 

hoofdgerechtjes na elkaar!

Eindeloos Menu, zes gerechtjes             26,95

OM OP TE ETEN
Kinderen tot en met elf jaar kunnen kiezen uit:

Eindeloos voor kids           15,50

Kindermenu                     6,75

•  Frites met kipnuggets of kroket of frikadel

•  Pannenkoek met suiker en stroop

En een lekker kinderijsje!            3,75

• Schatkistje 

• Punky Pinguïn

• Zwanensoes met bolletje vanille ijs

P.S. Vergeet niet de fantastische seizoensgerechtjes als 

aanvulling op de menukaart.

Eindelijk is het tijd voor verschillende culinaire 

gerechtjes. Dat kan op twee manieren: onbeperkt genieten van 

de menukaart of optimaal genieten van zes gerechtjes.  

Kijk wat bij u en uw tafelgezelschap past. De keuze geldt voor 

de gehele tafel. Huiswijnen Eclat Camille, Frankrijk  Glas Fles 

Chardonnay, wit     3,95 19,95

Grenache, rose     3,95 19,95

Merlot, rood     3,95 19,95  

Mainzer Domherr Kabinett, wit zoet  3,95 19,95

Wit

1.   Cava Mousserend, Spanje   5,50 29,50

2.   Rueda Verdejo, Spanje   4,25 22,50

3.   Sauvignon Blanc, Frankrijk   4,50 24,50

4.   Pinot Grigio, Italië    5,95 29,75

Rood

5.   Valpolicella, Italië    4,95 27,50

6. Syrah, Argentinië    6,95 34,75

7. Cabernet Sauvignon, Chili   7,95 39,75

8. Rioja reserva, Spanje    7,75 38,75

Port en Dessertwijn

9. Port Dow’s ruby / wit / rose    3,95

10. Dow’s 10yo tawny    5,25

11. Dow’s LBV ruby    5,25

12. PX Valdespino    5,25
13. Sauternes     5,25

EINDELIJK  (voorgerechtjes)            WIJNADVIES
Pomodorisoep van geroosterde verse tomaten  (vegetarisch)
Romige paprikasoep van zoete gele paprika’s  (vegetarisch)
Champignonragout met geraspte kaas (vegetarisch)    2/5
Griekse salade met feta en olijven (vegetarisch)     1/3
Gemengde salade met gerookte kipfilet en honing-mosterd dressing  4/6
Carpaccio van ossenhaas met rucola, kaassnippers en een pesto dressing 6/7
Gandahamrolletje gevuld met crème fraîche, appel en bieslook   1/3/4
Huisgemaakt kroketje gevuld met een ragout van pulled pork   2/5
Gerookte paling op een stokbroodje met crème fraîche dressing   2 

Zalmrillette opgemaakt met een dressing van geroosterde tomaten   2/4
Tijgergarnalen op een bedje van romige avocado en citrus dressing  1/3

EINDELOOS (hoofdgerechtjes)
Boeuf Bourguignon biefstukreepjes in Franse rode wijnsaus   7/8
Kip in ‘t pannetje kippendijfilet in een champignonroomsaus    5/6
Biefstuk van de gril met pepersaus      7
Griekse Kofta van kruidig gehakt in een saus van courgette en tomaat  7/8
Poellukse spies van gemarineerde varkenshaas en zoetzure saus   6/7
Vispannetje uit de oven van een variatie aan vissoorten    2
Gestoomde makreel met rijst en sambal badjak verpakt in een bananenblad  Triple bier
Grote garnalen op Indiase wijze in een licht pittige rode curry   5/7
Gebakken zalmfilet met een tongstrelende tuinkruiden-botersaus   2/4
Groente lasagne gemaakt van diverse groenten, kazen en een saus van 
tomaat (vegetarisch)        4
Mexicaanse wrap met zoete aardappel met komijn, kidneybeans, mais, 
rode ui, spaanse peper, sla en guacamole (vegetarisch)    5/6   

Hartig taartje van bladerdeeg met geitenkaas en walnoot geserveerd 
met gemengde sla en honingdressing (vegetarisch)    3/7

EIND IN ZICHT (desserts)
Crème Brûlée een echte Franse verleiding     13
Chocolade espresso romige mousse van pittige espresso en pure chocola 12
Mousse van amarena-kersen met stukjes amandelcake    11/13
Strawberry Cheesecake ijs met stukjes koek en aardbeien   13
Zwanensoes gevuld met een bolletje vanille-ijs, slagroom en caramelsaus  13
Kaasproeverij feestje van verschillende soorten kaas    10/11/12

U kunt onbeperkt brood en friet bijbestellen.
U kunt de gerechtjes van Eindelijk en Eindeloos tot 22:00 uur bestellen. 
De gerechtjes van Eind In Zicht kunt u tot 24:00 uur bestellen.

Heeft u een allergie, vraag gerust advies of vraag naar onze allergenenkaart.

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.      6,25    

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    3,75          
  

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.  

Nu ook op Instagram!

@Eindeloospoeldijk


