MENUKAART
KLEINE VOORGERECHTEN
Soep van het dag

4,50

Knapperige Franse geitenkaas
met appel & honing & kleen sla

8,90

Garnalen met kruiden en witte wijn
daarbij aioli & baguette

7,90

Eigengemaakte antipasti
Vers gebraden groenten, olijven, etc.

9,90

Voorgerecht variatie
- voor twee

16,90

Flammkuchen met zure room, ham & roode uien

8,50

Flammkuchen met zure room, rucola & trostomaatjes

8,50

SALADE
Knapperige gemengde kropsla met avocado, spruits & trostomaatjes,
daarbij onze slasaus (Modena azijn / raapolie) & brood

10,90

- met gebraden kipborst & mango

12,90

- met feta kaas & olijven

12,50

- met vers gebraden groenten

11,90

= vegetarisch gerecht

MENUKAART

SPECIALITEITEN
BOPPARDER HAMM - BURGER
Gehakt van het Bopparder wilde zwjin in zelf gebakken sesam bolletje
met saus, sla, tomaten & komkommers,
daarbij zelf gemaakt coleslaw & pataten / frieten

15,90

of met frieten van zoete aardappelen

17,90

ROSÉ GEBRADEN RUMPSTEAK
of met zelfgemaakte kruidenboter, gemengde sla & patatten / frieten
of met aardappelen met kruiden, zure room & gebraden groenten
Dames portie - 180 g brutogewicht

21,90

Römerburg Cut - 220 g brutogewicht

24,90

ORIGINEEL WIENER SCHNITZEL (van kalf)
met pataten / frieten & een gemengde sla

17,90

of van kip

15,90

RÖMERBURG PANNETJE
Varkensbiefstuk in romige champignonsaus,
gebakken aardappels & verse groenten

14,90

SPAGHETTI GAMBERETTI
met zelfgemaakt pesto & gebakken garnalen, rucola & tostomaaten

14,90

SPAGHETTI A LA RÖMERBURG
met gebraden verse groenten & pesto van walnoten

= vegetarisch gerecht
Bij gebakken aardappelen als bijgerecht 1,00 toeslag,
bij frieten van zoete aardappelen plus 2,00.

12,90

MENUKAART

DESSERTS
Crème Brûlée met verse vruchten

5,90

Warme appelstrudel met vanille roomijs

5,90

Vanille roomijs met warme kersen

5,40

KINDERMENU
Kip nuggets met frieten

5,50

Spaghetti met tomatensaus

4,50

Gebakken vissticks met frieten

5,50

COFFEE & CO
Espresso

1,80

Koffie verkeerd (ook cafeïnevrij)

3,00

Cappuccino (ook cafeïnevrij)

3,00

Chococcino (ook cafeïnevrij)

4,20

Hete chocolade (ook met slagroom)

3,00

Irish Coffee (of met Bailey´s, Amaretto, Grand Marnier, Licor 43)

5,90

Thee (versch. soorten)

3,00

Kop koffie (ook cafeïnevrij)

2,40

Latte Macchiato (ook cafeïnevrij)

3,40

DIGESTIFS
Vraag ons om onze verschillende digestifs (Poire Williams, Mirabelle, Oude
pruim, grappe, etc) of bitters & malts!

