DINERKAART
De naam van ons café "De Markies van Carabas" komt voort uit het sprookje
van de gelaarsde kat. Met veel ophef en gevoel voor drama hielp de kat de
arme molenaarszoon aan rijkdom en aan de titel "Markies van Carabas".
Wij zullen er alles aan doen om onze gasten te verblijden en gelukkig
te maken in de sfeer van een gezellig café voor jong en oud.
We hopen na uw bezoek regelmatig te kunnen zeggen:
"… en ze leefden nog lang en gelukkig."

“Eet, drink en vier het leven!"

APERITIEF
BROODPLATEAU aïoli, tomatentapenade, kruidenboter			

4.50

OESTERS 1/4 dozijn met vinaigrette						

7.50

OESTERS 1/2 dozijn met vinaigrette						14.50
OESTERS 1 dozijn met vinaigrette						22.00
CHARCUTERIE selectie van hammetjes					

14.50

VOORGERECHTEN
SEIZOENSSOEP geserveerd met brood				

7.50

GEGRILDE POMPOEN burrata, half gedroogde tomaat,			
geroosterde pompoenpitten en salie-mayonaise				
						
CARPACCIO rucola, rode ui, gerookte tuinbonen, kappertjes, 		
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

10.00
11.50

GAMBA’S in knoflookolie gebakken, geserveerd met bruchetta		

11.50

STEAK TARTAAR 63 graden eidooier, Amsterdamse zuren			
en brioche

11.50

GEBAKKEN EENDENLEVER tarte tatin van Granny Smith			
en calvados

14.50

HOOFDGERECHTEN
ENTRECÔTE seizoensgroenten, uiencompote en gepofte bataat, 		
met keuze uit pepersaus, jus de veau of roquefortsaus

22.50

(supplement eendenlever + 5.00)
PAPPARDELLE AL TARTUFO verse pasta, truffelcrème,			
paarse bloemkool, rucola en Parmezaanse kaas

17.50

CAT’S CATCH “vis van het moment”				

dagprijs*

		

PEKINGEEND pannenkoekjes, prei, rode peper,				
komkommer en hoisinsaus

22.00

DE MARKIES SALADE keuze uit vlees, vis of vega, 				
geserveerd met brood en kruidenboter

15.00

TOURNEDOS seizoengroenten, gepofte bataat,				
met keuze uit pepersaus, jus de veau of roquefortsaus
(supplement eendenlever + 5.00)

29.50

DE MARKIESBURGER Cheddar, pancetta, uiencompote			
en onze geheime “burgersaus”
(supplement jalapeño’s + 1.00)

16.50*

SATÉ VAN KIPPENDIJEN atjar, cassave en Indonesische 			
satésaus

17.50*

SATÉ VAN OSSENHAAS atjar, cassave en Indonesische 			
satésaus

19.50*

BOERENSCHNITZEL gebakken champignons, ui, spek en kaas		

17.00v

* Deze hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet.
Heeft u vragen, allergieën of dieetwensen? U kunt terecht bij onze bediening
of keuken.

KINDERMENU
SATÉ kleine saté van kip of ossenhaas met frietjes en salade

8.00

STEAK kleine steak met jus of kruidenboter met 				
frietjes en salade

10.00

SNACKCORNER diverse snacks met frietjes, 				
salade en appelmoes

7.50

PANNENKOEK met stroop en/of poedersuiker 				

5.00

NAGERECHTEN
CRÈME BRÛLÉE van gezouten karamel met walnotenroomijs 			

7.50

CARROT CAKE ganache van witte chocolade/yoghurt,				
duindoornbes, gekarameliseerde pecannoten en yoghurtijs

8.00

ETON MESS merengue, huisgemaakte limoncello en framboos			

8.00

DAME BLANCHE klassiek met warme chocoladesaus				

7.50

KAASPLANKJE PETERSE selectie van kazen met kletzenbrood 			
en appelstroop						

9.50

KOFFIE COMPLEET verschillende zoetigheden met koffie 				
of thee naar keuze

8.00

DE MARKIES LIMONCELLO huisgemaakte likeur van				
biologische citroenen

4.00

