Restaurant “De Elsgraven”
Voorgerechten
Carpaccio
pompoenpitjes, croutons, oude kaas en dressing

€ 12.50

Uiensoep

€ 7.50

Salade van zalmsnippers

€

9.50

Mosterdsoep

€ 7.50

Mandje brood met knoflooksaus en kruidenboter

€

5.75

Pomodori soep

€ 6.50

croutons, komkommer, tomaat en dille honing dressing

Hoofdgerechten
Gegrilde Porkrack *

€ 21.50

Simmentaler biefstuk 250 gram *

€ 21.50

Schnitzel 250 gram

€ 17.50

Saté van kippendijspies

€ 17.50

Gemarineerde Spareribs geserveerd met knoflooksaus

€ 19.50

keuze uit Zigeunersaus, Jagersaus of Champignonsaus

Groente quiche

€ 20.50

Lasagne van groenten

€ 19.50

Spinazie, geitenkaas en rucola

tomatensaus, gegratineerd met kaas

Maaltijdsalade

€ 15.00

Veggie salade Elsgraven
Runderstoofvlees

€ 20.50

tomaat, olijf, mozzarella en basilicum

Gebakken zalm 250 gram

€ 21.50

Salade Carpaccio

geserveerd met Hollandaise saus

* Deze gerechten worden in de Mibrasa (houtskool oven) bereid.
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost,
warme groenten en frites.
In plaats van frites kunt u voor aardappelwedges
of aardappelkroketjes kiezen
€
U kunt uw hoofdgerecht aanvullen met onderstaande items
Peper- of champignonsaus
€
Extra rauwkost
€
Extra warme groenten uit de Mibrasa
€

Rundercarpaccio, oude kaas, pompoenpitten en Balsamico azijn

Twentse Salade

Boerenham, tomaat, komkommer, ei en tijmdressing

Zalmsalade
croutons, komkommer, tomaat en dille honing dressing

1.50
1.50
2.50
3.50

Tip: Wij serveren elke week ook extra hoofdgerechten. Ze staan op de wand in het restaurant vermeld.

Kids menu
Friet met een snack
Keuze uit een kroket, frikandel of kipnuggets met
fritessaus en appelmoes

€ 8.50

Kipspiesje of kinderschnitzel
geserveerd met friet, fritessaus
en appelmoes

€ 8.50

Sorbet
Dame Blanche
Tartufo classico

€ 7.50
€ 6.50
€ 8.50

Bij een kidsmenu is een Bumba of een Raket ijsje inbegrepen

Nagerechten
Tiramisu
Cheesecake
Appelgebak met vanille-ijs en slagroom
Huiswijn
Glas
¼ karaf
Fles

€ 8.50
€ 8.50
€ 7.50

€ 3.75
€ 7.00
€ 16.50

Vraag naar onze speciale wijnen zoals een heerlijke streekwijn van de Wijnmakers.
De Wijnmakers zijn onze buren, een van hun wijngaarden is gelegen aan de Regge.
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