Garden

RESTAURANT

Maandag t/m donderdag
18:00 - 21:30

Voor onze junior hotelgasten t/m 12 jaar bieden wij een Kids Eat Free programma aan. Vraag ons team naar de voorwaarden.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Runder carpaccio			
Parmezaanse kaas / truffelmayonaise

9.50

Rib-eye 			
15.50
gegrild (200gr) met gepofte tomaat / mini maïs / chimichurri

Burrata			
romige mozzarella / pesto / tomaat

9.50

Sliptong			
2 stuks (gebakken) met gegrilde citroen

14.50

Kalfssucade 			
krokant gebakken met zoete aardappelcrème /
groene asperges / rode wijnsaus

18.50

Kip suprème		
gemarineerde roseval aardappeltjes / bospeen /
Hollandaise saus

14.50

Zalm Yakitori 			
kokosrijst / lente-ui / sinaasappel-yakitori saus

14.50

Portobello Wellington 			
geitenkaas / bospeen / rode bietensaus

15.50

Confit de Canard 			
eend / linzen / gemarineerde roseval aardappeltjes /
Drambuie saus

16.50

Bonbon van gerookte zalm		
10.50
Japanse aardappelsalade / valeriana / yuzu-wasabi dressing
Terrine eendenlever		
spekkoek / tafelzuur / geroosterd brioche

11.75

Kip Gyoza 		
6 stuks

6.50

Soep
Aziatische noedelsoep

			

5.50

Gerookte zalmsoep
met dilleroom

6.50

Salades
Ceasar salad			
gerookte kipfilet / ansjovis / little gem / gekookt ei /
Parmezaanse kaas / salade dressing

12.50

Holiday Inn Burger 			
10.50
Black Angus burger (200gr) / cheddar / tomaat / bacon / sla /
truffelmayonaise

Superfood salad 			
quinoa / gemarineerde groenten / gegrilde halloumi kaas /
mesclun

12.50

Bijgerechten

Niçoise salade 			
ijsbergsla / tonijn / ansjovis / zwarte olijven / vinaigrette

12.50

Poke bowl 		
zalm / kewpie / avocado / rettich / zeewier / sushirijst

12.50

Aziatische wok
Vegetarisch 			
eiernoedels / tofu / soja / seizoensgroenten / cashewnoten

15.50

Gambas Tsju-yung			
18.50
grote gambas met Oosterse roerbakgroenten / Chinese bami
Beef black beans
Black Angus biefstuk met zwarte bonensaus /
roerbakgroenten / noedels

Vegetarische gerechten

18.50

Prijzen in euro.

Heeft u vragen over dieetwensen en/of bepaalde allergenen? Ons team helpt u graag.

Breekbrood			
gezouten boter / Sud ‘n’ sol tomatentapenade

3.50

Friet 		
met mayonaise

3.50

Gemengde salade 			

3.50

Seizoensgroenten		

3.50

Kokosrijst 			

3.50

Champignons 		
gebakken

3.50

Roseval aardappeltjes 			
gemarineerd

3.50
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Voor onze junior hotelgasten t/m 12 jaar bieden wij een Kids Eat Free programma aan. Vraag ons team naar de voorwaarden.

Pizza / pasta
Tagliatelle al Tartufo 			
16.50
Milanese salami / tomaat / truffeltapenade / Parmezaanse kaas
Spaghetti Bolognese 			
tomaat / gehakt / ui / Parmezaanse kaas / rucola

10.50

Pasta al Funghi			
tagliatelle / champignons / crème fraîche / basilicum

14.50

Pizza Margherita 		
kaas / tomaat

12.50

Pizza Pepperoni 			
kaas / tomaat / salami

13.50

Pizza Quattro Formaggi 			
vier soorten kaas / tomaat

14.50

Sushi
Sushi box No.1 Umami 			
twee zalm sushi / twee eisushi / twee krabstick sushi /
drie komkommer rollen / drie zalmrollen
1 persoon

12.95

Sushi box No.2 Yoisho			
vier zalm sushi / twee garnaal sushi / twee krabstick sushi /
twee Futo Maki / zes zalmrollen / zeewiersalade
2 personen

22.95

Daily special
Dagschotel 			
vraag onze medewerkers naar de dagschotel van vandaag.

Desserts
Sticky toffee cake

			

Prijzen in euro.

Heeft u vragen over dieetwensen en/of bepaalde allergenen? Ons team helpt u graag.

6.50

Kaasplankje
selectie van vier binnen- en buitenlandse kaassoorten /
kletzenbrood / vijgenchutney

10.50

Carrot cake
met lobbig geslagen room

6.50

			

Appeltaart
huisgemaakt

5.50

Holiday Inn on ice
drie bolletjes ijs / vers fruit

6.50

Sushi box No.3 Kuidaore
18.95
twee ei sushi / twee krabstick sushi / drie komkommerollen /
drie radijsrollen / twee avocadorollen / drie Californiarollen /
zeewiersalade
2 personen

Vegetarische gerechten

15.50
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