Bekijk op de achterzijde van deze dinerkaart onze wijn & spijs tips!
Naast de gerechten op deze kaart serveren wij elke maandag, dinsdag en
woensdag een thema gerecht.
Heeft u een allergie, meld het ons

aperitief
Mezze plank

15,00

hoofdgerecht
Vis van het moment

geitenkaas met cherrytomaat en olijven uit de houtoven /

bijpassend garnituur

gegrilde avocado / matbucha / focaccia

Massaman curry

Charcuterie

15,00

18,50

nagerecht
Ijscoupe (wisselende smaken)

(uit te breiden met kippendijen + 2,50)

16,50

Crème brûlée van amandelen

wokgroenten / zoete aardappel / sambal-ei / cashewnoten / rijst /

amaretti / vanille ijs

serranoham / fuet / chorizo / olijven / crostini met tapenade en picanha /

raita / pappadum

Tartelette van lemoncurd

mandje brood

Truffelrisotto

Visplank

15,00

(geserveerd met groene salade)

Spaghetti Alfredo

zalmeitjes / toast

spek (kan ook zonder) / knoflookroom / bosui / parmezaan / rucola

(3 x 2 stuks)

9,00

(geserveerd met groene salade)

Gebakken eendenborst

- a la catalana

zoete aardappeltaart / wokgroenten / sinaasappel-portsaus

- hummus / granaatappel

Angus burger

- bieten-geitenkaas / walnoot

tomaat / augurk / little gem / bacon / gebakken ui / cheddar /

Half dozijn oesters

(classico)

15,00

(standaard medium geserveerd)

(standaard medium geserveerd)

14,50

vier kazen / appelstroop / walnoten / kletzenbrood

17,50
14,00

18,00

gekarameliseerde uiensaus / salade / frites

uit de houtoven
Focaccia

8,00

olijventapenade

Camembert

10,00
9,50

Pizzaplank

9,00

Gamba’s

10,50

gepofte cherrytomaat / brood

groentesticks / crostini

Dungesneden picanha

crispy groenten / wakamé / sesam-soja-stroop

salade
Thaise salade

(uit te breiden met gamba’s of kippendijen + 2,50)

12,50

3,00
4,00

digestief
Port, Churchill’s Ruby			 5,00
Port, Churchill’s 10 jaar oude Tawny			 7,00
Port, Churchill’s 20 jaar oude Tawny			 9,00
Pouderoux Maury Vendange, 2015, Roussillon			 5,50
Pedro Ximénez, Alvear, 1927			 5,00
Sauternes (witte dessertwijn)			 5,00
borrelhap
Oester classico (per stuk)
Huisgemaakte calamares met citroencrème
Kleine garnalenkroketten met kerriemayonaise
Gemarineerde olijven
Bierplank

gegrilde courgettes / rode ui / paprika

Gemengde nootjes
Bitterballen (8 stuks)
Bitterballen van de Vegetarische Slager
Jalapeño poppers (8 stuks)
Kaastengels (8 stuks)
Vegetarische loempia’s (8 stuks)
Samosa (6 stuks)
Bittergarnituur (12 stuks) (vega optie)

14,50

Parmezaan

Chorizo

13,50

tomatensaus / mozzarella / chorizo / rode ui / paprika / jalapeño

10,00

Chocolade voor bij de koffie
Taart

oude kaas / droge worst / mosterd / Amsterdams zuur

9,50

paprika salade / rendang kroketje

Geschroeide tonijn in hoisin

13,50

tomatensaus / mozzarella / parmaham / truffelmascarpone / rucola /

6,50
9,50

10,00

tomatensaus / mozzarella / jalapeño / groene asperges /

Tartufo
voorgerechten
Soep van het moment
Granaatappel-pistache hummus

13,50

tomatensaus / mozzarella / gorgonzola / Parmezaan / provolone

Verdure

tomatensaus / mozzarella / paprika / courgette / rucola / Parmezaan

13,50

rode bietensalsa / geitenkaas / walnoten / rucola

Quattro formaggi

cherrytomaat / olijven / crostini

Kaasplank

10,00

tomatensaus / mozzarella / basilicum

Barbabietola

groentesticks / stokbrood

Geitenkaas

pizza
Margherita

9,00

14,50

frites / ketchup / mayo

Steak van de grill

rode wijnazijn / sjalot / citroen

9,00

amarena / yoghurt kersenijs

gebakken paddenstoelen / prei / Parmezaan / rucola

gamba’s / calamares / gerookte zalm / komkommersticks / citroencrème /

Bruschettes

6,50

slagroom

k i n d e r g e r e c h t (tot 12 jaar)
Visfilet met groenten en verse frites
Pizza margherita
Spaghetti bolognese
Mini hamburger met frites
Kroket met frites en appelmoes

7,00
6,50
6,50
7,00
5,00

Kinderdroom

4,00

(5 stuks)

(4 stuks)

3,00
9,00
7,00
4,00
8,00
2,50
7,00
5,00
8,00
7,00
6,50
7,00
11,50

taugé / wortel / zoetzure komkommer / koriander / cashew /
rode peper / sesam-sojadressing

ijs / slagroom / aardbeiensaus / spekje / spikkels
Wij werken met dagverse producten en streven ernaar om zoveel mogelijk
biologische en duurzame ingrediënten te gebruiken.

Vegetarische gerechten

orloffaandekade.nl

facebook.com/orloffaandekade

instagram/orloffaandekade

