voorGERECHTEN à € 9,00

Salade geitenkaas

rode biet, pesto en walnoten
Wijntip: Chenin Blanc, Solms

Gemarineerde zalm

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

ingemaakte groente en krokante wrap
Wijntip: Sauvignon Blanc, Partnership

Vitello Tonato

dun gesneden kalfsvlees met tonijnsaus
Wijntip: Rosé, Runner Duck

Carpaccio met Parmezaanse kaas

rucola, gedroogde tomaatje, pijnboompitten
Wijntip: Merlot, Nugan

Surf & Turf

Steak tartaar met lauwwarme gamba, pittige aïoli en kwartelei
Wijntip: Chardonnay, Nugan

huisgemaakte soepen à € 5,50

Cappuccino van bospaddenstoelen
Tomatensoep

met pesto en broodlolly
Tip: Breekbrood van Bakkerij Abrona met aïoli en kruidenboter € 3,50 (2 personen)

www.hotelrestaurantabrona.nl

HOOFDGERECHTEN à € 17,50

Gegrilde zalm

verse pasta en tomaat
Wijntip: Black Label Sauvignon Blanc

diner: 17.00 - 21.00 uur

Vis combinatie

Betaling kan alleen met PIN of creditcard.

de visspecialiteit van de keuken met mosterd dille saus
Wijntip: Chenin Blanc, Solms

Varkenshaassaté

pindasaus, kroepoek, hard gebakken ui, atjar, friet en gemengde sla
Wijntip: Cabernet Sauvignon

Abrona Burger

Waards Rund met oude kaas, baconsaus, friet en gemengde sla
Biertip: La Trappe Quadrupel

Sukade van het Livar varken

pastinaak en saus van Amsterdamse uien
Wijntip: Shiraz, Solms

Farotto

risotto van parelgort met gepofte groenten en geitenkaas
Wijntip: Sauterness

Tournedos van het Waards Rund

€ 27,50

gebakken champignons en ui
Wijntip: Cabernet Sauvignon

bijGERECHTEN (2 pers)
Huisgemaakte friet met mayonaise
Gemengde salade
Warme groente uit eigen moestuin
Huisgemaakte friet van zoete aardappel

eden
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en de aardappelen zijn
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desserts à € 7,00

Dame Anders

Chocoladeijs met vanillesaus en slagroom
Wijntip: Sauternes

Appel-perencrumble

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

met vanilleroomijs
Wijntip: Sauternes

Pastéis de nata

koffie ijs en mascarpone
Wijntip: Recioto

Kaasplateau

appelstroop en notenbrood
Wijntip: Portflight

kinderkaart

Tomatensoep

met balletjes en soepstengel

Snack menu

kroket, frikadel of kipnuggets en friet

Hamburger (100 gram)

op brood, friet, mayonaise en appelmoes

Witvisfilet (100 gram)

met friet, mayonaise, appelmoes

Varkenshaassaté

€ 4,00

€ 5,50

€ 9,00

€ 8,00

met friet en pindasaus

€ 8,50

Pasta Bolognese

€ 7,50
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