voorGERECHTEN à € 9,00

Vegetarische verrassing
van Stolwijkse kaas
Wijntip: Chenin Blanc

Huisgerookte zalm

diner: 17.00 - 21.00 uur
Betaling kan alleen met PIN of creditcard.

en aardappelsalade
Wijntip: Sauvignon Blanc

Vitello Tonato

dun gesneden kalfsvlees met tonijnsaus
Wijntip: Provence Rosé Mimi

Carpaccio

met Parmezaanse kaas en rucola
Wijntip: Nugan Pinot Noir

Couscous salade

met gegrilde kalkoen en feta
Wijntip: Nugan Chardonnay

huisgemaakte soepen à € 5,50

Mosterdsoep

met bosui en kaaskorstdeeg

Tomatensoep

met pesto en foccacia

Tip: huisgemaakt stokbrood
met kruidenboter € 3,50

www.hotelrestaurantabrona.nl

HOOFDGERECHTEN à € 16,50

Zeebaarsfilet

met bieslooksaus en zoete aardappelpuree
Wijntip: Nugan Pinot Grigio

Gamba’s

diner: 17.00 - 21.00 uur
Betaling kan alleen met PIN of creditcard.

met kokos en rode peper, geserveerd op noedels
Wijntip: Black Label Sauvignon Blanc

Varkenshaasspies

met pindasaus, kroepoek, atjar en friet
Wijntip: Rioja Crianza

Broecker Burger

met oude kaas, tomatensalsa en friet
Biertip: La Trappe Quadrupel

Runder Rib-Eye

met verse knoflook, groentegarnituur en de aardappeltwister
Wijntip: Ripasso Classico

HOOFDGERECHTEN à € 23,00

Biefstuk van Ossenhaas

met champignons, ui en de aardappeltwister
Wijntip: Cabernet Sauvignon

Tarte Tatin

gevuld met geitenkaas, knolselderij en rode uien
Wijntip: Sauternes

bijGERECHTEN à € 3,00
Huisgemaakte friet met mayonaise
Gemengde salade
Warme groente uit eigen moestuin
De aardappeltwister

eden
Onze frie t is huisgesn
va n
en de aardappelen zijn
ijk!
eigen teel t. Eet Sma kel
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desserts à € 7,00

Witte Dame

Vanille-roomijs met chocoladesaus en slagroom
Wijntip: Sauternes

Crème Brûlee

diner: 17.00 - 21.00 uur
Betaling kan alleen met PIN of creditcard.

Custard met een gekaramelliseerde suikerlaag
Wijntip: Sauternes

Cheesecake

met hangop en blauwe bessen
Wijntip: Recioto

Kaasplateau

met appelstroop en notenbrood
Wijntip: Portflight

kinderkaart

Tomatensoep

met een knapperige kaasstengel

Kipfingers

met friet, mayonaise, komkommer en tomaat

Witvisfilet

met botersaus, friet, komkommer en tomaat

Varkenshaassaté

met friet en pindasaus

Lasagne Bolognese

Italiaans pastagerecht met gehakt
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€ 3,50

€ 6,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,50

