MENUKAART
papas
/
aardappeltapas
kleine gerechtjes om te delen

.................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wedges van Zoete aardappel, korstje van mais,

€5,50

kerriedip met kokos (v)
Biertip: poater gustaaf eej kul blond

pasteitjes gevuld met hutspot van gele wortel,
JAM van gekarameliseerde uien, uitgebakken spek
Biertip: la trappe tripel

€8,00

hartige soesjes, gevuld met rillette van tamme eend,

€8,50

oliebolletjes met truffelaardappel, knoflook

€7,50

“SUSHI” van aardappel, japanse mayonaise,

€8,00

combinatie

€8,00 p.p.

pickled zoete aardappel
Biertip: witte anker quadrupel

en tomaat, crème met aceto balsamico (v)
Biertip: boschdal blond
wasabicrunch (v)
Biertip: lowlander white ale

van hierboven
(kan ook vegetarisch worden besteld)
Biertip: witte anker blond

€17,50

stoverij van wild zwijn en pieperbier, gedroogde appeltjes,

€17,50

rendang van rund, chutney van mango met

€18,50

h e r t e n p e p e r b o u r g u i g n o n , stoofschotel van hert
met rode wijn, kleine uitjes en spek, in glühwein gepocheerde peer
Biertip: lowlander winter ipa

€18,00

kokos curry met zoete aardappel en pompoen,

€17,50

chili sin carne, kidney bonen, geroosterde tomaatjes

€17,50

gegratineerde portobello paddenstoel met

€17,50

“basket van de dag” seizoensgebonden basket

€18,00

kroketje met oude kaas, truffeldressing
Biertip: witte anker tripel

gekarameliseerde witlof, compote van kweepeer met steranijs
Biertip: jopen johannieter
zoete aardappel, fijne boontjes, kentang, hardgekookt ei
Biertip: lowlander ipa

mini groente loempiaatjes, cashewnoten, glazed paksoi (v)
Biertip: witte anker hop wit
met minimais en courgette, rode paprikacrème en nachochips (v)
Biertip: gebrouwen door vrouwen gin weizen
eekhoorntjesbrood en roomkaas, romige groene kool
met pijnboompitten, crunchy shii-takes (V)
Biertip: boschdal blond

soepen

...............................................................................................................................

cappuccino van aardappel en grove mosterd,

€7,50

crème van zoete aardappel en pompoen,

€7,00

gamba’s met aardappelspaghetti
Biertip: witte anker hopwit

samosa’s met dip van zoete aardappel “TIKka MASALA” (v)
Biertip: la trappe bock

balletje gehakt met truffel, knolselderij,

vraag naar de suggestie
Biertip: biertje van de dag

desserts

...............................................................................................................................

banana-drama, gekarameliseerde stukjes banaan,

€8,00

chocolade brownie,

banketbakkersroom,
compote van abrikoos met bataat, spicy sorbet van pompoen
Biertip: witte anker quadrupel

€8,00

taartje van mandarijn, speculoos crème,

€8,00

oreo crumble, sticky toffee, zoete aardappel roomijs
Biertip: gebrouwen door vrouwen gin weizen

...............................................................................................................................

serranoham,

mozzarella, gedroogde tomaat,
basilicum, chimichurri, spread van rode paprika
Biertip: chaamse dubbel

€11,75

portobello, courgette, grana padano kaas,
krokante uitjes en truffelcrème (v)
Biertip: boschdal blond

€11,75

rendang, fijne boontjes, chutney van mango

€11,75

en zoete aardappel, kentang
Biertip: lowlander ipa

gebrande marshmallow, roomijs van speculaas
Biertip: jopen johannieter

Let’s make the potato great again

(v) = vegetarisch heeft u een allergie? laat het ons weten!

Geen ingewikkelde menukaart, maar gewoon anders.
Regionaal, soms klassiek en een beetje exotisch.
Bij oNs krijgt ‘de aardappel’ de hoofdrol
en is ‘ie de ster in ons restaurant.....
wij willen de aardappel uit zijn negatieve hoekje halen
en die ordinaire hollandse knol weer sexy maken.
hij is echt niet saai, dikmakend of slecht,
maar gastronomisch veelzijdig, calorie-arm
en vooral lekker.
Overtuig jezelf en omarm onze “aardappel”

