RESTAURANT

Blossom.

DINER

Geniet van een heerlijke lunch of diner.
Al onze gerechten worden dagelijks vers bereid met streekproducten.
Vegetarisch
Veganistisch

RESTAURANT

Blossom.
Voorgerechten
Voorgerechten worden geserveerd met brood en gezouten roomboter.
8.5

Broodplankje
Flatbread besprenkeld met olijfolie, geserveerd met camembert, aioli, bruschetta en
kruidenboter.

14.5

Runder carpaccio
Met gefrituurde uitjes, rucola, truffelmayonaise, Grana Padano, zongedroogde tomaten
en pittenmix.

Tartaar van gepofte rode bieten

13.5

Met een mousse van geitenkaas met balsamico vinaigrette en gepofte quinoa.
(ook vegan te bestellen)
15.5

Gemarineerde zalm

Zalm gemarineerd in venkelzaad, dille en frisse appel. Met een gel van groene appel en frisse
roomkaas.
8.5

Romige vegan pompoensoep

Met gepofte pepitas op basis van vegan room.

Cannelloni
Gevuld met ricotta en spinazie, gegratineerd met kaas en een rijke tomatensaus.

8.5

Gebakken paddenstoelen
Met knoflook, gegratineerd met vegan kaas of Grana Padano.
(ook vegan te bestellen)

7.5

Maaltijd salades
Salades worden geserveerd met brood en gezouten roomboter.
Salade runder carpaccio

17.5

Met gefrituurde uitjes, truffelmayonaise, Grana Padano, pittenmix, rucola en gemengde sla.

Herfstsalade

17.5

Met gepocheerde peer, blauw schimmel kaas en gegrilde groente.
(ook vegan te bestellen)

Salade tonijnsalade
Met paprika, rode ui, tomaat, komkommer en olijven.

18.5

Voor de kleine gasten
Gnocchi

8.5

Met spinazie, paddenstoelen en vegan room.
7.5

Frites met een snack
Met fritessaus of appelmoes. Keuze uit: frikandel, (vegan)kroket, kaassoufle of kipnuggets.

7.5

Poffertjes met vers fruit
Geserveerd met een bakje fruit, poedersuiker en stroop.

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met dipfrites en rauwkostsalade.
Eendenborst
Geserveerd met bosvruchtensaus, steranijs, sinaasappel, kaneel en kardemom.

24.5

Stoofvlees van de chef
Geserveerd met gekookte aardappels.

21.5

Biefstuk van Betuwse runderen
200 gram biefstuk, geserveerd met pepersaus.

27.5

Scholfilet met gamba's
Geserveerd met bearnaisesaus.

23.5

Betuwse kalfsribeye
Geserveerd met peperjus.

28.5

Gnocchi
Met spinazie, paddenstoelen en vegan room.

20.5

Groenten curry
Geserveerd met vegan roomkaas en flatbread.

17.5

Dessert
Chocolade lava cake
Geserveerd met een bol vanille ijs.

7.5

Warme appel kruimel
Geserveerd op vanille crème met een bolletje kaneel ijs.

7.5

Kaasplankje
Selectie van binnen en buitenlandse kazen met huisgemaakte kweeperencompote,
geroosterde noten en kletzenbrood.

7.5

6.5
Koffie compleet
Keuze uit: warme drank, geserveerd met twee zoetwaren en een slagroom koffielikeurtje.

Kinder ijsje
1 bolletje vanille ijs met vers fruit en slagroom.

4.5

RESTAURANT

Blossom.
Tot ziens!

