APERITIEF

Classic Gin & Tonic
Bombay Sapphire Gin, tonic en limoen

6.95

Limoncello Spritz
Limoncello, Prosecco, bruiswater en citroen

5.95

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, bruiswater en sinasappel

5.95

Balon 43
Licor 43, bruiswater, citroen en sinasappel

5.95

Martini Royale Bianco
Martini Bianco, Prosecco, munt en limoen

5.50

Martini Royale Rosato
Martini Rosato, Prosecco en sinasappel

5.50

WIJNEN WIT

Croix d’Or Chardonnay (Frankrijk)
vol en droog

3.75/17.95

Villa Don Carlos Sauvignon Blanc (Chili)
fris, fruitig en elegant

3.75/17.95

Torres Mas Rabell (Spanje)
zacht, fruitig en mild

3.95/19.95

Bergerac Moelleux (Frankrijk)
zoet, zacht en fruitig

3.95/19.95

Monteclain (Frankrijk)
fris, fruitig en elegant

WIJNEN ROSÉ

Rosé d’Anjou (Frankrijk)
lichtzoet, zacht en fruitig

ONBEPERKT GENIETEN!
•
•
•
•
•
•
•

De gerechtjes worden geserveerd in een kleinere portie
Bij de eerste bestelling kies je de eerste 3 rondes
Je bestelt per persoon 1 gerecht per ronde
Wanneer alle gerechtjes op zijn kun je een volgende ronde bestellen
Om 21.30 uur kan de laatste ronde besteld worden
Het dessert is te bestellen tot 22.00 uur
Houd er rekening mee dat onbeperkt genieten gemiddeld 2.5 uur
duurt

Onbeperkt genieten is alleen per tafel te bestellen. Vanaf 10 personen
serveren wij een aangepast menu, vraag voor meer info.
Voor de kids kost het onbeperkt genieten 1.50 per levensjaar t/m 12 jaar,
ook mogen ze kiezen van een speciale kinderkaart.

VOORGERECHTJES | HOOFDGERECHTJES 26.95
VOORGERECHTJES | HOOFDGERECHTJES | DESSERT 30.95

Je start je diner met een plankje vers brood, olijfjes en huisgemaakte
smeerseltjes.

BITES

Bruchetta’s | tomatensalsa
Cheese nacho’s | guacamole
Kaasloempiaatjes | dipsaus
Calamaris | knoflookmayo
Bites plankje | alle bovenstaande bites om te delen

VOORGERECHTEN

3.75/17.95
3.75/17.95

HOOFDGERECHTEN

Hoofdgerecht van de week | vraag een van onze medewerkers
Diamanthaas
truffelsaus
Diamanthaas Echt Genieten
gebakken champignons | spekjes | ui
Spareribs
huisgemaakte koolsalade | knoflooksaus
Saté van varkenshaas
huisgemaakte atjar | ingemaakte komkommer | kroepoek
Eendenborst
calvados | zoete aardappelpuree
Gele curry
kip | wilde rijst
Thai beef
Oosterse biefreepjes | noodles | broccoli
Mini burger
bbq saus | rund
Knoflookscampi’s
salade | mango | avocado
Vispannetje
diverse soorten vis | venkel | worteltjes | aardappelpuree
Wintersalade
gemengde sla | brie | spekjes | peer | nootjes | lauwwarm | kan ook vega
Courgetti (V)
spaghetti van courgette | spinazie | sojaboontjes | zongedroogde
tomaatjes | pesto
Truffelpasta (V)
spaghetti | champignons | gorgonzola

Voorgerecht van de week | vraag een van onze medewerkers

DESSERTS

Tomatensoep | kruidenolie

WIJNEN ROOD

Uiensoep| kaasstengel
Carpaccio
truffelmayo | Parmezaan | gepofte tomaatjes

Diepe Gronde Merlot (Zuid Afrika)
rond, zacht en vol

3.75/17.95

Croix d’Or Cabernet Sauvignon (Frankrijk)
stevig, vol en kruidig

3.75/17.95

Torres Mas Rabell (Spanje)
vol, soepel en fruitig

3.95/19.95

Like ons op Facebook Facebook.com/echtgenieten
Laat zien dat je hier bent, check in op Facebook
Volg ons op Instagram @ECHT_GENIETEN
WIFI? _EchtGenieten
Reserveren? www.echt-genieten.nl of 0475 783 102
Geopend maandag - zaterdag 11.00 - 23.00
Op zondag vanaf 10.00 geopend
V= vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Crispy chicken
huisgemaakte koolsalade | Oosterse dipsaus
Kaaskroketjes
vijgenchutney
Wrap
Serranoham | heks’nkaas | rucola | zonnebloempitjes
Gerookte zalm
gevuld | rivierkreeftjes | mascarpone
Bloedworst
appeltjes | balsamicocrème
Portobello (V)
geitenkaas | rode-uiencompote | salade
Champignons (V)
gemarineerd | brie | uit de oven
Healthy salade (V)
bietjes | spinazie | avocado | granaatappelpitje | munt | sojaboontjes

Dessert van de week | vraag een van onze medewerkers
Witte chocolade cheesecake
mangosorbetijs
Warm chocolade taartje
smeuig | salted caramelijs
Creme brulée
bosvruchtencompote
Dame blanche
vanille ijs | huisgemaakte chocoladesaus | slagroom
Bokkepootjes ijstaart
onze hardloper
Koffie met lekkers
koffie of thee | 3 zoete lekkernijen van de chef
Kaasplankje
Valdieu | gorgonzola | Old Amsterdam |
kletzenbrood | bierstroop

