Weekmenu
Lekker voor bij de borrel!!
Portie Bourgondische bitterballen – 10 stuks - € 8,50
Portie Garnalenbitterballen van Hollandse garnalen – 10 stuks - € 12,75
Soepen € 5,50:
Verse aspergesoep met nootmuskaatroom en peterselie (v)
of
Groninger mosterdsoep met kaantjes van Groninger worst
Voorgerechten € 10,50:
Gemarineerde asperges in witte wijn en zure room met huis-gerookte zalm,
bearnaisemayonaise en een gepocheerd ei (meerprijs € 2,00)
of
Pulled duck – langzaam gegaarde eend - in calvadosjus met
briochebrood en een sinaasappelchutney

Hoofdgerechten € 15,00:
Lamskashmir - zachte curry met abrikozen, rozijnen, koriander en amandelenmet kokos-kardamon rijst en papadum. Geserveerd met een salade.
(meerprijs € 2,50)
Of
Spies van Louisiana Cajun kip met mais en gegrilde groenten met een licht pittige
tomaat-paprikasaus en bosui.
Geserveerd met een pofaardappel met zure room.
Of
Gegrilde Coeur de Boeuf a la Caprese met pestosaus en buffelmozzarella (V)
Geserveerd met een salade.
Dessert:
Aardbeien Romanoff met wodka, hangop, merengue en munt.
€ 7,50
Driegangenmenu met soep, hoofdgerecht en dessert € 28,00*
Driegangenmenu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert € 33,00*
Viergangenmenu met voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert € 38,50*
*Meerprijs voor de gemarineerde asperges € 2,00
*Meerprijs voor de lams Kashmir € 2,50

De gerechten kunt u van woensdag tot en met zaterdag van 16.00 uur tot 19.00
uur warm of koud afhalen bij de Coendersborg. Bestel voor 17.00 uur voor de
volgende dag.
In overleg kunnen we ook bezorgen.
Wijn
Rode wijn – Stemmari - Nero d'Avola, Italië. Fluweelzacht met tonen van bessen, wilde
aardbei en granaatappel
- € 10,00 per fles
Witte wijn – Siërra Noble – Sauvignon Blanc – een droge wijn uit Chili
- € 10,00 per fles
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Coendersborg
Cafe de Sleutel
s’Amuse Cateraar
of
de BuitenSociëteit Paterswoldsemeer.
Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder.
050-3129213 of www.samuse.nl

