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Grand Bistro de Rotonde afhaal a-la-carte kaart
Afhalen op dinsdag t/m zondag vanaf: 16.00 uur
Wij zijn bereikbaar via: (0575) 55 15 19
Wij respecteren graag de maatregelen vanuit het RIVM

VOORAF
Tomatensoep, met verse basilicum en een scheutje room
Mosterdsoep, romige mosterdsoep met verse stukjes bosui
Carpaccio van zalm, met wasabi mayonaise, geserveerd met een
loempia op indische stijl
Carpaccio van ossenhaas, hierover truffelolie, gedroogde tomaten,
pijnboompitten en verse Parmezaanse kaas
HOOFDGERECHT:
Zalmfilet, op een bedje van spinazie, gegratineerd met geitenkaas,
hierover een honing-mosterdsaus
Spaanse corden bleu, deze is gevuld met serranoham en roomkaas
Wiener Schnitzel, chefs specialiteit met champignonsaus geserveerd
Spies de Rotonde, royale spies van ossenhaas, kipfilet, varkenshaas,
spek, ui en paprika, geserveerd met kruidenboter
Spareribs, geserveerd met een knoflooksaus
Tournedos, biefstuk van de haas, geserveerd met kruidenboter
Hamburger Black Angus, sappige burger van Angus rund, in een
passend broodje met gebakken spek, augurken, ui, tomaat en krulfriet
Hamburger Geitenkaas-couscous burger, met rode uienchutney,
rucola salade en krulfriet (vegetarisch)
EXTRA GARNITUREN:
Groenten, rauwkost, aardappelen of friet
Onze gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter,
frieten, groeten en rauwkost

€ 4.50
€ 4.50
€ 8.75
€ 8.75

€ 17.95
€ 18.50
€ 17.50
€ 17.50

)

KIDS
Kipschnitzel met frietjes en appelmoes
Kroket, kipnuggets óf frikandel met frietjes en
appelmoes
Portie friet (met saus + € 0.25)
DESSERT:
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom
Bij bestelling van een: tweede apfelstrudel
derde apfelstrudel
vierde apfelstrudel
Bakje ijs, twee bollen ijs, geserveerd met slagroom

€ 6.50
€ 4.00
€ 2.00
€ 2.75
€ 2.50
€ 2.25
€ 2.00
€ 2.50

€ 18.50
€ 24.50
€ 17.50
€ 17.50

€ 2.50

Geef een cadeaubon cadeau! U benoemt het bedrag en wij
pakken de bon in op een feestelijke wijze
Indien u dieetwensen, allergieën en/of andere wensen heeft vernemen
wij dit graag van u! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u
Kerkstraat 3 Vorden | (0575) 55 15 19 | info@grandbistrorotonde.nl

