Genieten in 3-voud
Eindeloos proeven
kan ook overdag!
Geopend op zaterdag & zondag van
12.00 - 17.00 uur
Maandag tm vrijdag: op aanvraag
Genieten van wat kan!
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SPICEBRUSH High Tea
Geniet van een verzameling van hartig & zoet

. € 16,50 p.p.

Robuuste etagère gevuld met:
Luxe ambachtelijke mini-broodjes van Bakkerij in de Soete Suikerbol
per persoon belegd met:
Gerookte zalm, rode ui, cherrytomaat, mosterd-dillesaus & rucola
Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, pittenmelange,
tomatentartaar & truffelmayonaise
Bourgondische mini-kroket, geserveerd met Antonia’s
honing-mosterd
Soepje van met moment, geserveerd met ambachtelijke ciabatta
met gezouten flakes
Ambachtelijke cheesecake van Bastogne &
gezouten karamel
Chocolade brownie
Appel-kruimeltaartje
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Thee & Wijn

Maak uw High Tea compleet met een theepotje
€ 5,00
met de warme smaken van Simon Levelt

.

Uiteraard kunt u ook kiezen voor andere consumpties. Maak
bijvoorbeeld gebruik van onze wijnklimaatkast. Proef onze
12 mooie wijnen en selecteer op basis van smaak uw favoriet.

3 Gangen Lunchmenu
U heeft de keuze onze gerechtjes per stuk te bestellen.
Kiest u voor ons 3-gangenlunchmenu, selecteer dan 2 gerechtjes
€ 27,50 p.p.
per gang. Deze presenteren wij dan samen op één bord.

.

Hoewel we ons uiterst best doen om op allergieën in te spelen, kan door het werken
in een open keuken kruisbesmetting niet altijd worden voorkomen.

Voorgerechten . € 4,95 per gerechtje
Carpaccio . Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam,
tomatentartaar, pittenmelange, rucola & truffelmayonaise

.

Eend Gebakken eendenlever met sinaasappel-honinggel,
geserveerd op kletzenbrood

.

Zalm In bietensap gemarineerde, rauwe zalm met parelcouscous,
edamame & wasabi-vinaigrette

.

Knoflook Zacht romige soep van gepofte
knoflook met stukjes gamba & peterselie-olie

.

Brie&Geit Combinatie van brie & geit uit de
oven met zoet-gezouten notenmix & honing
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Dordogne Champignons Dordogne geserveerd met
ambachtelijke aioli

Hoofdgerechten . € 9,75 per gerechtje
Ossenhaas . Gegrilde getrancheerde ossenhaas met

paddestoelenduxelles en een jus van peer & port

.

Los Pasos Hét recept uit het Apeldoornse ‘K OOK boek: gamba’s op
Portugese wijze met knoflook, chilipeper & Chinese peterselie

.

Ribbetjes Zoet pikant marineerde spareribbetjes, geserveerd met
sesam & bosui

.

Hert Gebakken getrancheerde hertenrugfilet met crème van aardappel
en pastinaak, gemarineerde anijs-champignons & gerookte wildjus

.

Vega Bladerdeegtaartje met tomaat, basilicum,
portuitjes & boerengraskaas

.

Chinatown pannetje met malse gebakken ossenhaaspuntjes in
oosterse saus met paprika, bosui, taugé & shiitakes

Nagerechten . € 4,75 per gerechtje
Cheesecake . Cheesecake van Bastogne & gezouten karamel
Crème Brûlée . Crème Brûlée van Limoncello
Amachtelijke brownie . met pecannoten en zee-zoutkaramelsaus
Lauwwarm appel-kruimeltaartje . met saus van vanille

PARIS TO GO
Laat de lekkerste gerechten van Hotel et le Café de Paris
thuis bezorgen!
Afhalen vanaf 12.00 uur
Bezorgen van 17.00 - 21.00 uur
Menu: www.paris.nl/to-go
Bestellen kan eenvoudig:
Telefonisch 055 522 18 22
Of via Whatapp 06 510 38 207

