
Voorgerecht en :

Carpaccio, van de ossenhaas met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en olijven en pijnboompitten  9,50
Salade couscous, gegratineerde geitenkaas, geroosterde groenten, champignons,noten en rozijnen   8,75
Tonijn pastasalade, met paprika, komkommer, olijven en kappertjes       8,25

Salades kunnen ook als maaltijd besteld worden. (meerprijs 4,50)

Chef Peterselie’s spareribs, lekker kruidig, licht zoet en supermals      14,50
Vis van de dag, vraag er naar of laat je verrassen       dagprijs
Le� e’s Fish & Chips, Noordzee Heek� let in bierbeslag met tartaarsaus en dikke frieten  14,50
Pasta Carbonara, met spekjes, rode ui, geroosterde courgette en Parmezaanse kaas  14,50
Pasta Primavera, met doperwten, geroosterde paprika, gorgonzola en amandel    14,50
Spies van ossenhaas puntjes, met oester/kno� ook marinade en een wasabi dip   16,50
Spies van gamba’s, met limoen/koriander marinade en een soja dip     16,50
Lams sosatie, Zuid-Afrikaanse spies van lam met pruim, abrikoos  en yogurt-komkommer dip 16,50
Lantingasteak, � inke steak van de grill met café de Paris boter      19,50
Elly’s top burger, van puur Black Angus Rundvlees met ui, tomaat, augurk en cheddarkaas  12,50
Piri piri, gemarineerde kippendijen, heerlijk sappig en lekker pittig     12,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een smakelijk en bijpassend bordgarnituur. 
Deside dishes bij de hoofdgerechten kunt u apart bestellen precies naar uw smaak, om
verspilling te voorkomen.

Sorbetijs met mousserende wijn      6,50
Seizoensfruit met vanille ijs en slagroom    5,50
Homemade cheesecake met salted caramel en frambozen  7,50
Brownie met blauwe bessen, amandel met pannacotta ijs  7,50

Proefplank Vlees   8,50 p.p

- 3 soorten droge slagersworst

- 2 soorten gedroogde ham

- ossenworst

- zoete bistro olij� es

- Amsterdamse uitjes

Proefplank Vis  9,50 p.p

- huisgerookte zalm

- gerookte paling

- butter� y gamba’s in tempura beslag

- pastasalade tonijn

- mosseltjes café de Paris

Vega Proefplank   8,75 p.p

- huisgemaakte geitenkaas kroketjes met sesam en honing

- gegrilde groenten

- pastasalade met rucola, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

- lepeltje gorgonzola 

- glaasje gazpacho

Warme Proefplank  8,75 p.p

- mini loempia’s met chili

- bier bitterballen

- uienringen

- nachos en salsa met cheddar en jalapenos

- butter� y gamba’s in tempura beslag

- bu� alo wings, nice and hot

Een e i  hoort erbi j :

Uitsmijter pruttel, ham, kaas, spek, champignon, ui (bekend van t‘ Kraantje in Zwartsluis)  8,75
Uitsmijter carpaccio, 3 eieren, rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 9,50
Uitsmijter pastrami, heerlijk gepekeld rundvlees met 3 eieren en cheddar kaas     9,50
Uitsmijter classic, 3 eieren met ham en/of kaas        7,50

Soepen :

Gazpacho, een frisse koude soep van tomaat, geroosterde paprika, komkommer en koriander  4,75
Spinaziesoep, met gepocheerd ei en huisgerookte zalm       6,50
Mediterrane tomatensoep, lekker gekruid met een wolkje room      4,75

Bi t e s :  lekker als voorgerecht of bi j  de borrel

Al onze planken worden geserveerd met 

warm brood en huisgemaakte dips!

El ly ’s  warme broodje s : 
belegd oost ers brood,  warm ui t  de gri l l

Pastrami, gepekeld rundvlees met ijsbergsla en kruidensaus   
Tonijn pasta, heerlijk smeuïge pasta salade op warm brood   
Geitenkaas, warm geserveerd met nootjes en honing    
Classic met een twist, ham, kaas, rauwkost en een gepocheerd eitje  

6,50
6,50
6,50
5,50

Side dishe s :  port ie s z i jn voor 2 person en

Dikke frieten met mayonaise     3,50
Twisted gekruide frites met mayonaise    3,50
Gebakken Hollandse piepers     3,50
Frisse salade met rauwkost      3,50
Geroosterde groente met kno� ook en olijfolie  3,50
Gegrilde maiskolf aan een stokje met boter en chili peper  2,50

Zoet ighe id :

Naturel 5,50
Spek  6,25
Appel  6,25

Pann en koeken :

Hoofdgerecht en :

3 gangen verr assingsmen u 24 ,5 0


