DE TAMME BOER
BITES &
VOORGERECHTEN
BREEKBROOD (V) 4,75
Huisgemaakte alioli

Nacho's (v) 8,75

Kaas - rode ui - guacamole - zure room - huisgemaakte chilisaus

DE TAMME BOER FAVORIETEN:
Carpaccio 11,5

Carpaccio van rund - Beemster kaas - pijnboompitten - pesto mayonaise

CARPACCIO VAN GEROOKTE ZALM 11,5

Gerookte zalm - wakame - wasabi mayonaise

Vooraf triootje 9,75

Carpaccio van rund - uiensoepje - garnalenkroketje

Salade warme geitenkaas (V) 9,75

Geitenkaas - sla - appel - walnoten - honing-mosterd

Gamba's pil pil 9,75

Gamba's - knoflook - olijfolie - rode peper - brood

franse uiensoep 5,75

Geserveerd met een kaascrouton

KIDS
Kipsaté (150 gram) 12,75

Satésaus - appelmoes - frites

FISH & CHIPS 9,75
Frites 8,75

Frikandel of kipnuggets of bitterballen

kinderijsje 5
V = Vegetarisch gerecht

HOOFDGERECHTEN
RENDANG 19,75

Licht pittige Indonesische runderstoof - rijst

Kipsaté (225 gram) 18,75

Huisgemaakte satésaus - krokante uitjes - kroepoek

Varkenshaasspies 19,75

Gegrilde gerookte ham - champignonsaus

DE TAMME BOER KLASSIEKERS:
BIEFSTUK (180 GRAM) 21,75
BIEFSTUK XL (360 GRAM) 28,50
RIBEYE (250 GRAM) 25,75

pepersaus 2,75
champignonsaus 2,75
gebakken champignons 2,75
gebakken ui 2,75

ZALM & GAMBA 23,75

Gebakken zalm filet - gamba - citroenmayonaise

catalaanse vismix 23,75

Naar gelang de inkoop van de dag - kruidige tomatensaus

Tonijn TERIYAKI 24,75

Gegrilde tonijn steak - wakame - teriyaki saus

maaltijd Salade carpaccio 18,75

Rundvlees - sla - Beemster kaas - pijnboompitten - pesto mayonaise

maaltijd Salade warme geitenkaas (v) 18,75

Geitenkaas - sla - appel - walnoten - honing-mosterd

Kaasfondue met truffel (V) 19,75

Verschillende dipgroenten - stokbrood - nachos - minimaal 2 personen

Thaise groenten curry (v) 18,75

Geserveerd met rijst - gefrituurde cassave
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, Zaanse mayonaise, gemengde groenten en een frisse salade

V = Vegetarisch gerecht

DESSERTS
CRÈME BRûLÉE - BAILEYS 7,5
ny STYLE CHEESECAKE - BOSBESSEN ROOMIJS - BOSBESSENSAUS 7,5
chocolade lavataartje - roomijs 7,5
Appelstrudel met kaneelijs 7,5
Scroppino - citroensorbet - vodka - prosecco 8,5
ESPRESSO MARTINI - ESPRESSO - KOFFIE LIKEUR - VODKA - SUIKERSIROOP 8,5
Special coffee - irish - spanish - french - italian - baileys 7,5

