hieronder een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht al
SEIZOENS DINER kies
vanaf € 15,50 - vrijdag/zaterdag/zondag € 2,50 weekendtoeslag

hieronder een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht al
BINKIE DINER kies
vanaf € 13,50 - vrijdag/zaterdag/zondag € 2,50 weekendtoeslag

SEIZOENs VOORGERECHTEN

VOORGERECHTEN

deze gerechten kunt u alleen kiezen bij een 3-gangen seizoensdiner

Carpaccio

met truffelmayonaise, spek, kappertjes, Italiaanse kaas en sla

rouleaux van komkommer en kingkrab salade
met knolselderij en mierikswortelmayonaise

Carpaccio

€ 7,25

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE

€ 5,95

DUO VAN VIS

€ 5,75

Calamaris

€ 5,75

Tomatensoep (vegetarisch)

€ 2,95

met truffelmayonaise, spek, kappertjes, Italiaanse kaas en sla

gamba aglio olio

met kappertjes, ui, paprika, mayonaise en ei
geserveerd op een bedje van sla, tomaat en komkommer

langzaam gegaarde buikspek

gerookte makreel en garnalen met een salsa van tomaat

in knoflookolie met 2 stukjes brood
met rode biet en truffelmayonaise

UIENSOEp

Parijse uiensoep met 2 stukjes brood

gefrituurde inktvisringen met een huisgemaakte knoflooksaus

SEIZOENS HOOFDGERECHTEN

MEERPRIJS
LOSSE
3-gangen diner Kaartprijs

schNitzel

met champignon, ui, paprika en gegratineerd met kaas

ongepelde gamba’s met kop
met ui en afgeblust met wijn

gebakken mosselen

met paprika, ui en kruidenboter

rundersukade

met een krokant laagje en cranberry jus

gevulde Courgette
gegratineerd met kaas

SEIZOENS
NAGERECHTEN
deze gerechten kunt u alleen kiezen bij een 3-gangen seizoensdiner
vanillepudding
met karamelsaus

stoofpeer

met chocolademousse en slagroom

BINKIES ADVOCAATJE

coupe gevuld met softijs, advocaat, chocoladesaus en slagroom

keuze uit een ijscoupe

aardbeien, karamel, dame blanche, sorbet of kersen royal

Heeft u last van allergenen? Meld het ons!

Mixed grill

varkenshaas, sparerib, kipspies

+€ 4,95

€14,95

kabeljauwfilet

€ 9,95

Biefstuk

€ 9,95

Herrie in de Pan

€ 9,95

Sparerib
Sparerib (XL)
bavette

€ 9,95
€14,95
€13,50

met een kruidenkorst, geserveerd in bakpapier
malse biefstuk gebakken in zijn eigen jus
gesudderd rundvlees, paprika, champignons en ui,
geblust met rode wijn

met pepersaus

zeebaars
zeebaars (xl)
Kipsate van de grill
Kipsate van de grill (XL, 3 stokjes)
Kip TERIYAKI
Varkenshaas MEDAILLONS
omwikkeld met spek en een pepersaus

Vegetarisch gerecht (wisselend)
vraag het onze medewerkers

+€ 4,95
+€ 3,50
+€ 4,95
+€ 3,50

BINKIE’S BAKKIE

€ 5,95

COUPE AARDBEIEN

€ 5,25

COUPE KARAMEL

€ 5,25

COUPE DAMEBLANCHE

€ 5,25

COUPE SORBET

€ 5,25

COUPE KERSEN ROYAL

€ 5,25

heerlijk vers puddingroomtaartje, glaasje amaretto en koffie
softijs met aardbeiensaus en slagroom
softijs met karamelsaus en slagroom
softijs met chocoladesaus en slagroom
softijs met vruchtjes en slagroom
softijs met kersen en slagroom

KINDERIJSJE (SOFTIJS MET SLAGROOM)
DIVERSE IJSTAARTEN EN BAVAROIS (v.a. 10 pers.)

HOOFDGERECHTEN
geserveerd met frites

deze gerechten kunt u alleen kiezen bij een 3-gangen seizoensdiner

NAGERECHTEN

€ 9,95
€14,95
€ 9,95
€12,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

€ 3,95
€ 39,95

Kleine Binkies

geserveerd met frites (tot 10 jaar)

Sparerib
Kroket of frikandel
Stokje kipsaté
Kipnuggets (4 stuks)

€ 7,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

Supplementen
Portie gebakken aardappelen
GEMENGDE SALADE
STOKBROOD MET SMEERSEL
Portie extra frites
Champignonsaus, pepersaus of cranberrysaus
PINDASAUS
APPELMOES
Fritessaus, knoflooksaus of Ketchup

www.restaurantketelbinkie.nl

€ 3,75
€ 3,50
€ 2,95
€ 2,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,50
€ 0,75

