3 GANGEN KEUZEMENU € 16,75
VOORGERECHTEN

   € 6,00

• Pompoensoep met kokos en kerrie

3 GANGEN KEUZEMENU € 24,50
VOORGERECHTEN

   € 9,00

• Gegrilde Japanse kip yakitori spiesjes met een soya dipsaus

• Carpaccio van het Waards rund met pestodressing, rucola,
kappertjes en Parmezaanse kaas

• Tortillachips met crème fraiche gegratineerd met

• Tartaar van zalm met Wakame en soyadressing
• Salade warme Brie met walnoten en honing

jalapeno-cheddar en guacamole

SPECIALITEITEN
VOORGERECHTEN
• Breekbrood met aioli
• Wild paté op een gemengde salade met
een compôte van vijgen en Port
• Carpaccio van hert met truffel crème,
rucola en Parmezaanse kaas
• Bonbon van gerookte zalm en Hollandse
garnalen op een frisse salade met cocktailsaus

HOOFDGERECHTEN

   € 9,50

HOOFDGERECHTEN

• Pasta pesto met Parmezaanse kaas en rucola

• Dagschotel, wisselend gerecht van de chef

• Lasagne van gehakt met bechamelsaus en champignons
• Spaghetti met stukjes verse zalm en kruiden saus
• Pizza Carbonara met zuurkool en rookworst

NAGERECHTEN

  

€

5,50

   € 14,00

4,00
10,50
12,00
11,00

HOOFDGERECHTEN

• Pangafilet met gerookte zalm en knoflookcroutons uit de oven

• Wildlasagne met paddenstoelen, geserveerd
met portsaus, rucola en Parmezaanse kaas

16,00

• Paprika gevuld met groenten en couscous, gegratineerd
met geiten kaas

• Eendenborst, krokant gebakken met stoofpeer
en een saus van steranijs

18.00

• Pizza Surf en Turf,met gamba en rundercarpaccio

• Italiaanse burger met mozzarella, zongedroogde tomaat,
rucola en pestosaus geserveerd met dikke frieten

14.00

• Grote mannen Burger(225 gram)met bacon, sla, rode ui,
tomaat en smokey BBQsaus geserveerd met dikke frieten

16.00

• Zalmfilet van de grill met Hollandse garnalen op een
bedje van tagliatelle, groenten en witte wijn saus

16.00

• Gegrilde Black Angus biefstuk met een romige
paddenstoelen saus, groenten en dikke frieten

18.50

NAGERECHTEN

• Dame blanche, vanille-ijs met warme chocoladesaus

• Triffle van mokka en gemengde noten

• Iced cappuccino

• Frangipane van appel met vanille ijs

     € 6,50

NAGERECHTEN

Kadotip!

Pasta Company
Dinerbon

D I N E R K A A R T
17.00 - 22.00

• Crème Brûlée van stoofpeer en vanille

6,50

• Kaasplankje van het Kaashuys Dorpsstraat

9,00

• Cheesecake van chocolade met vanille ijs en caramelsaus

7,00

E X T R A’ S
• Groene salade € 2,50
• Dikke frieten met mayonaise € 2,75
• Kindermenu € 5,00 ( € 2,50 kindergerecht en ijsbeker € 2,50 los)

pastacompany.nl

dorpsstraat 114 • 079-342 83 83

