DINER
VOORGERECHTEN
Chestersoep

met bospaddenstoelen, truffel en kaviaar van de zalm

Kalfszwezerik

gebakken met compote van appel en truffeljus

Terrine van eendenlever

met vijgencompote en brioche brood

Burrata

met prosciutto, noten, vijgen, salade en balsamicodressing (evt ook vega)

Escargots

met kruidenboter en knoflook

Vis salade

met gerookte zalm, Hollandse garnalen en rivierkreeftjes

Geitenkaas salade

met warme geitenkaas, vijgen, honing en walnoten

Antipasti

plank met diverse vleeswaren

Tartare van rauwe tonijn

met Iberico buikspek en wasabisoja

Carpaccio van rode bieten
met mozzarella en balsamico

Bisque

kreeftensoep met room en cognac

Proeverij van soep

3 verschillende soepen

Gamba’s in roomsaus
met taugé

Gerookte ribeye

met truffelmayo en parmezaan

Côte de boeuf van de green egg BBQ

minimaal 2 personen, 30 minuten bereiding met *saus naar keuze

8,75
16,75

van de green egg BBQ of in eigen jus met *saus naar keuze

Kalfs ribeye

van de green egg BBQ rosé gegrilld met *saus naar keuze

Gefileerde spareribs

met ketjap, taugé en sesam

dagprijs

met een schuim van cherry tomaatjes

24,50

* Alle hoofdgerechten vlees en vis worden geserveerd incl. frites met mayo en groenten.

Spaghetti pikante gamba’s
12,75

in een room van chilipeper en knoflook

Tortelloni
9,75

met truffel, rucola, gepocheerd eitje en parmezaan

Curry
11,00

met groenten, cashewnoten en witte rijst

Ovenschotel camembert
16,00
9,50
9,50
7,25
7,75

met honing, ui, peterselie en aardappelgratin
Extra bij te bestellen: Frites 3,50

17,50
16,50
16,50
17,50

Side salad 2,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Mini beefburger met frites en mayo

10,50

Mini cheeseburger met frites en mayo

11,00

Huisgemaakte kipnuggets met frites en mayo

8,50

Pasta carbonara met spekjes, room en parmezaan

8,50

9,50

DESSERTS
Chester koffie

met een zoetje en likeur naar keuze

met bacon, gefrituurde uienringen, tomatensalsa, sla, tomaat en augurk 16,50

Ossenhaas steak

vraag naar onze dagvangst

9,75

Chesterburger

met eendenlever, rode wijnsaus en truffel

HOOFDGERECHTEN VIS

Tonijnsteak Yellowfin
9,75

HOOFDGERECHTEN VLEES

Tournedos Rossini

*Onze sauzen: Champignon, Peper, Bearnaise, Rode wijn, Truffel, Roquefort

Vis van de dag
16,50

p.p. 31,50

Dame blanche

met vanille en stracciatella ijs, warme chocoladesaus en slagroom
31,50

Lemon Merengue

met een bolletje butterscotch ijs
23,50

Chester chocolate

met een warm chocoladetaartje, chocolade ijs, chocolade soesje, Licor 43
21,50

Kaas assortiment

met notenbrood en vijgencompote
18,50
Wij houden rekening met uw dieetwensen op basis van allergieën, intolerantie en
geloofsovertuiging. Wilt u zo vriendelijk zijn dit bij reservering aan te geven.

7,50
8,50
9,00
11,50
13,50

