PERIODE INDELING.
Uit het seizoen

15.75
Vraag er naar bij uw gastheer of gastvrouw en laat u verrassen
door de veelzijdigheid van onze chefs.
Iedere week zal er weer een nieuw drie gangen menu zijn.

VOORPROEVEN.
Brood met smeersels om te proeven

2,50

KOUD PROEVEN.
Uit de lucht

4,75

Geroosterde parelhoen, couscoussalade met bladspinazie,
vijgenchutney en avocado-schuim.

Vis voor morgen
Klassieke salade niçoise met gegrilde tonijn, haricots verts
en olijfjes geserveerd met een dressing van kappertjes.

Groen van het land
Quiche uit de oven met hüttenkäse, diverse soorten tomaat en
dragon.

SOEP PROEVEN.
Soepserviesje

3,75

Een heldere bouillon en stevige soep van het seizoen.

WARM PROEVEN.
Uit de lucht

8,75

Gekonfijte eendenbout, roergebakken zomergroentes, pommes
gratin, saus van port en sinaasappel.

Hoofd-en bijvangst
Scholfilet met kruidenkorst gegratineerd, bereidingen van
wortel, remoulade saus.

Groente uit het Delfland.
Zomerstoofpotje van wortel, meiknolletjes, courgette, ras el
hanout, geserveerd met rucola en walnoten.

NABLIJVEN.
Fruit enz.

3,75

Dessert van de dag verzonnen door onze studenten met deze keer onder andere
chocolade en vers fruit.

Kaaspaletje
Steeds wisselend kaasplateau, vijgenbrood en chutney.
Inloop tijden:
Lunch woensdag, donderdag, vrijdag 11.00-13.30 uur
Diner woensdag, donderdag, vrijdag 17.30-19.00 uur
Telefonisch reserveren: 010-8927907

KOUD PROEVEN.
Proef salade

4,75
Een ruim gevulde maaltijd salade om lekker te proeven uit onze
keuken. U kunt de keuze maken in een vegetarische, vlees of
vis salade. Laat u verrassen door onze chefs.
Boterhammen van desem brood

3,50

Eitjes van de boer, hoe wilt u ze hebben?
Spiegelei of (boeren) omelet?
Keuze uit ham, spek of kaas.
Of
Ciabatta met huisgemaakte kipkerriesalade.
Of
Clubsandwich met zalmfilet, ingelegde komkommer, tuinkers en
frisse yoghurtdressing.

Burger van het seizoen

4,75

SOEP PROEVEN.
Soepserviesje

2,75

Een heldere bouillon en stevige crèmesoep van het seizoen.

PROEVERIJ.

5,00

Combi van de dag
Combineer een heerlijke boterham met een smoothie uit het
seizoen.

NABLIJVEN.

3,75

Zoete lekkernijen
Huisgemaakte taart of gebak met koffie
Het Proeflokaal - De Vloot 67
Proeflokaal@albeda.nl
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