VAN 12:00 TOT 18:00

meenemen en thuis eenvoudig af maken; onze
bediening informeert u graag!

LEKKER UITGEBREID
VOORGERECHTEN
2 OF 3 GANGEN LUNCHEN?
POMPOEN-KOKOSSOEP
7,50
YES YOU CAN!
gamba’s - lente-ui
VAN 12:00 TOT 18:00 9,50
GEMARINEERDE ZALM
rode biet - mierikswortelcrème

BESTEL NU VANAF JE TERRAS:
ONZE 3-GANGEN DINERBOXEN

Thuis nogMEAT
even - in alle
rust - genieten van onze
LET’S
AGAIN
34,50

gerechten? We hebben daartoe een viertal speciale
dinerboxen
samengesteld: Deze kunt u koud
TERRINE
VAN EEND
uiencompote
balsamico
glaze - brioche
meenemen-en
thuis eenvoudig
af maken; onze
bediening informeert u graag!
PARELHOENROULEAU

GEITENKAASNOUGAT

VOORGERECHTEN
abrikozenchutney

8,50

POMPOEN-KOKOSSOEP
GEROOKTE ZWAARDVIS

7,50
9,50

ratatouille - rosevalaardappel
SHORTBREAD SNICKER

gamba’s
- lente-ui - tomaat - pompoenpitolie saff raanmayonaise
citrusdressing

LET’S MEAT AGAIN

chocolade - caramel - pinda’s

34,50

TERRINE VAN EEND

GEMARINEERDE ZALM

9,50

rode
biet - mierikswortelcrème
CARPACCIO
VAN GEROOKTE ENTRECOTE

10,50

cipollini - truffeldressing - grana padano

GEITENKAASNOUGAT

8,50

abrikozenchutney

VEGA JUSTITIA

28,50

uiencompote - balsamico glaze - brioche
PARELHOENROULEAU
GEITENKAASNOUGAT

ratatouille
- rosevalaardappel
abrikozenchutney
SHORTBREAD
SNICKER
INDIASE CURRY

HOOFDGERECHTEN
GEROOKTE ZWAARDVIS

9,50

saff raanmayonaise - tomaat - pompoenpitolie INDIASE CURRY
17,50
citrusdressing
bloemkool - aardappel - kikkererwten - naanbrood yoghurtdip
CARPACCIO VAN GEROOKTE ENTRECOTE
10,50
cipollini - truffeldressing - grana padano
PARELHOENROULEAU

19,50

ratatouille - rosevalaardappel

chocolade
- pinda’s
bloemkool -- caramel
aardappel
- kikkererwten naanbrood - yoghurtdip

VEGA JUSTITIA

28,50

CHOCOLADETAART

mascarponecrème

GEITENKAASNOUGAT

abrikozenchutney

SEA U IN COURT

33,50

INDIASE CURRY

HOOFDGERECHTEN
DORADEFILET

21,50

wilde rijst - kerriekokossaus - peultjes - lente-ui - paprika

INDIASE CURRY

17,50

bloemkool
- aardappel
GEMARINEERDE
ZALM - kikkererwten naanbrood
- yoghurtdip
rode biet - mierikswortelcrème

bloemkool
- aardappel - kikkererwten - naanbrood - 22,00
KALFSSUCADE
yoghurtdip
langzaam gegaard - gekarameliseerde pastinaak -

CHOCOLADETAART
DORADEFILET

PARELHOENROULEAU

ETON MESS

champignons - rode portjus

19,50

ratatouille - rosevalaardappel

mascarponecrème
wilde rijst - kerriekokossaus - peultjes - lente-ui - paprika

SEA U IN COURT

33,50

amarena kersen

NAGERECHTEN

DORADEFILET

21,50

GEMARINEERDE ZALM

COURT’S CARNIVOR

wilde rijst - kerriekokossaus - peultjes - lente-ui - paprika

rode biet - mierikswortelcrème

met mascarponecrème
KALFSSUCADE

DORADEFILET
GEROOKTE ENTRECOTE

CHOCOLADETAART

8,50

22,00

34,50

wilde rijst - kerriekokossaus - peultjes - lente-ui - paprika
cipollini - truffeldressing - grana padano

langzaam gegaard - gekarameliseerde pastinaak ETON MESS
champignons - rode portjus
met amarena kersen

8,25

SHORTBREAD SNICKER

NAGERECHTEN
chocolade - caramel - pinda’s

8,25

amarena kersen
langzaam gegaard - gekarameliseerde pastinaak
champignons - rode portjus

CHOCOLADETAART
KOFFIE DE RECHTBANK

8,50
7,50

ETON MESS

ETON MESS
KALFSSUCADE

met
mascarponecrème
koff ie
/ thee naar keuze met f riandises

8,25
4,25

ONS TERRAS IS GEOPEND
CHEESECAKE
SHORTBREAD
12:00 TOT SNICKER
18:00 UUR

VAN

BIJGERECHTEN

4,25
8,25

chocolade
- caramel - pinda’s
ALLE GERECHTEN
VAN DE KAART ZIJN TE

BESTELLEN VANAF 12:00 TOT 17:15 UUR

KOFFIE
DE RECHTBANK
FRITES MET
TRUFFELMAYONAISE
koff
ie
/
thee
naar keuze met f riandises
GROENE SALADE
SEIZOENSGROENTEN
APPELTAART

7,50
3,75
3,75
4,25
4,25

KINDEREN
zijn vegetarisch.
gerechten met een
BIJGERECHTEN
kunnen vegetarisch worden geserveerd.
gerechten met een
POFFERTJES
5,95
CHEESECAKE

4,25

heeft u een allergie?
boter - poedersuiker
- stroop laat het ons weten

FRITES MET TRUFFELMAYONAISE
GROENE SALADE
TOSTI KIDS HAM/KAAS
SEIZOENSGROENTEN

3,75
3,75
4,50
4,25

1 RUNDVLEES OF GROENTENKROKET

4,60

bruin of wit brood - ketchup
bruin of wit brood

gerechten met een

zijn vegetarisch.

heeft u een allergie? laat het ons weten

met twee soorten beleg: ham - kaas - pindakaas - hagelslag jam - chocopasta
KINDERMENU

KINDERPASTA

8,75

cipollini - truffeldressing - grana padano

BIJGERECHTEN

LEKKER UITGEBREID 6,00
2 OF 3 GANGEN LUNCHEN?
ETON
MESS
ROSEVAL
AARDAPPELS
4,25
YES YOU CAN!
amarena
kersen - truffelmayonaise
tijm - rozemarijn
VAN 12:00 TOT 18:00
KALFSSUCADE

langzaam
gegaard
BROOD MET
DIPS - gekarameliseerde pastinaak
champignons
- rode portjus
pesto - aïoli - tomatentapenade

BIJGERECHTEN
VOORGERECHTEN

BROOD MET DIPS

zijn vegetarisch.
met een
pesto - aïoli -gerechten
tomatentapenade
gerechten met een

6,00

kunnen vegetarisch worden geserveerd.

POMPOEN-KOKOSSOEP
heeft u een allergie? laat het ons weten
ROSEVAL
AARDAPPELS
gamba’s
- lente-ui

7,50
4,25

tijm - rozemarijn - truffelmayonaise
GEMARINEERDE ZALM

9,50

GEITENKAASNOUGAT

8,50

rode biet - mierikswortelcrème

zijn vegetarisch.
kunnen vegetarisch worden geserveerd.
gerechten met een
GEROOKTE
ZWAARDVIS
9,50
heeft
u een allergie? laat het ons weten

saff raanmayonaise - tomaat - pompoenpitolie citrusdressing
CARPACCIO VAN GEROOKTE ENTRECOTE

10,50

cipollini - truffeldressing - grana padano

DIT MENU IS
INCLUSIEF
KINDERIJSJE!

HOOFDGERECHTEN
5,75

tomatensaus - grana padano
KIDS DESSERT
2 BOLLETJES IJS
KINDERIJSJE

amarena kersen

abrikozenchutney
gerechten met een

kunnen vegetarisch worden geserveerd.
gerechten
met een
TWEE
BOTERHAMMEN
3,00

f rites - groenten - appelmoes
keuze uit: kipnuggets/knakworsten/
bitterballen/visf ilet/kaastengels

34,50

GEROOKTE ENTRECOTE

ETON
MESS
APPELTAART

met amarena kersen

COURT’S CARNIVOR

INDIASE CURRY

17,50

bloemkool - aardappel - kikkererwten - naanbrood yoghurtdip
3,25
1,00

PARELHOENROULEAU

19,50

ratatouille - rosevalaardappel
DORADEFILET

21,50

wilde rijst - kerriekokossaus - peultjes - lente-ui - paprika
KALFSSUCADE

22,00

langzaam gegaard - gekarameliseerde pastinaak champignons - rode portjus

SNACKS
ANTIPASTI DE RECHTBANK
22,50
brood met dips (pesto, aioli, bruschetta) - cipollini parmaham - spinaziekroketjes - manchego - grissini gemarineerde olijven - pompoenhummus BROOD MET DIPS
6,00
aioli - pesto - tomatensalsa
BITTERGARNITUUR 17 STUKS

14,95

NAGERECHTEN
CHOCOLADETAART

8,50

met mascarponecrème
ETON MESS

8,25

met amarena kersen
SHORTBREAD SNICKER

chocolade - caramel - pinda’s

8,25

