Buitengewoon

RESTAURANT

EEN BELEVING OP ZICH

Geboren uit passie voor gastvrijheid, goed
eten en de liefde voor verwennerij
Een bezoek aan Buitengewoon restaurant is een totaalbeleving.
Genieten van heerlijke gerechten vol lokale ingrediënten en
buitengewone wijnen, gastvrije bediening, een
sfeervolle setting en voldoende persoonlijke aandacht
in de landelijke ambiance van Fluitenberg.
WWW.DESCHILDHOEVE.NL

BUITENGEWOON
MENU
VOORGERECHT
GEMARINEERDE WATERMELOEN
met chips van serranoham en een crème van tomaat
----

TUSSENGERECHT
SPAGHETTI VAN BOEKWEIT *
met gegrilde halloumi kaas, groentes en Parmezaan
----

HOOFDGERECHT
COEUR DE BOEUF TOMAAT
met mozzarella en zijn eigen jus (VEGA)
of

GEBAKKEN HEEKFILET
met mosseltjes en saffraansaus
of

GEGRILDE FILET MIGNON
van diamanthaas met peper cognacsaus

----

DESSERT
BUITENGEWOON DESSERT
verrassend dessert aan tafel geserveerd

DRIEGANGEN

VIERGANGEN*

€ 37.50

€ 42.50

DINER
KOUDE VOORGERECHTEN
CAPRESE (kan vegan)

11.50

Gemarineerde tomaat, gegrilde haloumi kaas, basilicumschuim
en chips van tortilla

GEMARINEERDE ZALM

12.50

Gemarineerde rauwe zalm, knolselderijsalade en crème van eidooier

HAM & MELOEN

11.50

Drentse schenk met gemarineerde meloen

CARPACCIO

12.50

Dun gesneden rundvlees , mayonaise van pesto en Parmezaan crackers

WARME VOORGERECHTEN
PAPRIKASOEP (kan vegan)

7.50

Soep van gemarineerde paprika en gebakken kaas

TOM KHA KAI (lactosevrij)

8.50

Kruidige kippensoep met kokosmelk en paddenstoelen

SPAGHETTI (kan vegan)
Van boekweitmeel, snijbonen, lamsoor en schuim van Parmezaan

Heeft u bepaalde dieetwensen of heeft u een voedselallergie?
Vraag dan naar de mogelijkheden.

11.50

HOOFDGERECHTEN
CANNELLONI

21.50

Gevuld met ricotta, spinazie en walnoot , met een heerlijke tomatensaus

GEBAKKEN DORADEFILET

23.50

Geserveerd met seizoensgroenten en antiboise

KABELJAUW

24.50

Gebakken filet met gepofte knolselderij, champignons en jus

HOENDERFILET

23.50

Krokant gebakken hoen met polenta en kerriejus

PROCUREUR

25.00

Van de barbecue, met kimchi groenten, bataat en saus van gegrilde tomaat

RIB-EYE

26.50

Van de barbecue, met groene pepersaus en dikke friet

DESSERT
ANANAS VAN DE BARBECUE

11.50

Compote van ananas, crème van advocaat, passievrucht en
gember-basilicum roomijs

CHEESECAKE

11.50

Met rood fruit, vlierbloesem en bramensorbetijs

FRUIT EN RIJST

11.50

Luchtige rijstcrème met aardbeien ,mango en passievruchtijs

ZOMERKONINKJES
Dessert van aardbeiensalade, aardbeiengel, marshmallow en sorbetijs

11.50

