Restaurant Liedenbaum

Tusveld 95
7627 NW Bornerbroek
074-3841322
info@liedenbaum.nl
www.liedenbaum.nl

Koude voorgerechten

 Carpaccio - €10,75

Dun gesneden ossenhaas met honing-mosterd
dressing, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

 Gerookte zalm en paling - €11,50
Geserveerd met toast

 Garnalen cocktail - €9,75

Noorse garnalen in huisgemaakte cocktailsaus

 Tapas plankje – €11,50
Laat u verrassen

Warme voorgerechten
 Tournedospuntjes - €12,50

Met roerbakgroente, afgeblust in teriyaki

 Gebakken garnalen - €11,75

Op een bedje van mesclum met huisgemaakte
dressing

Diverse soepen
 Groentesoep - €5,25
 Gebonden tomatensoep - €5,25
Met een scheutje room

 Uiensoep - €6,50

Met een gegratineerd stokbroodje

 Mosterdsoep - €5,50
Met spekblokjes

Hoofdgerechten Vlees

 Saté van de haas op eigenwijze - €18,50
 Rib-Eye steak - €24,25
Geserveerd met peperroomsaus

 Duo steak - €23,75

Runderzijlende geserveerd met champignon & ui

 Wiener schnitzel - €16,50

Ook mogelijk met diverse sauzen €18,75

 Theo’s Tournedos - €26,25

Geserveerd met rode port saus (nergens lekkerder)

 Varkensmedaillons - €22,75

Geserveerd met champignonroomsaus

 Surf en Turf - €25,75

Runderentrecote met gebakken gamba’s, geserveerd
met kruidenboter

Hoofdgerechten Vis

 Slibtong - €23,75
 Pangafilet - € 21,25
 Kabeljauwfilet - €22,50

Geserveerd met mosterdsaus

Hoofdgerecht Vegetarisch



Wokreepjes met roerbakgroente - 18,75
Afgeblust in Teriyaki

Alle hoofgerechten worden geserveerd met warme groenten, aardappels,
friet en rauwkost

Speciaal voor onze kleine
Bosdwergjes
De kinderen hebben keuze uit de
volgende voorgerechten:

Groenten of Tomatensoep
Als





hoofdgerecht zijn er een aantal mogelijkheden:
Schnitzeltjes
Frikandel
Bitterballen
Kipdippers

Deze gerechten worden geserveerd met friet,
mayonaise en appelmoes.
Het nagerecht is een kinderijsje met verrassing.
€ 10,50

*Heeft u een allergie of intolerantie? Meldt het ons!
Wij helpen u graag in uw keuze

Nagerechten

 Dame blanche - €5,00

Vanille ijs met chocoladesaus

 Karameltaartje - €7,25

Met chocolade ijs en chocoladesaus

 Soleil - €5,50

Vanille ijs met advocaat

 Bavarois - €7,25

Chocolade- en aardbeibavarois. Met vanille ijs en
aardbeiensaus

 Singapore - €6,00

Vanille ijs met ananas, banaan en roomlikeur

Alle nagerechten worden geserveerd met een toef slagroom

Koffie specials
 Koffie/thee - €3,25
 Irish koffie - €6,75

Met Jameson Whisky en room

 Spanish koffie - €6,75

Met licor Cuarenta y Tres en room

 Italian koffie - €6,75

Met Tia Maria en room

 French koffie - €6,75

Met Grand Marnier en room

Al onze koffie specials worden geserveerd met een etagère van delicatessen

