Bezorgen & afhalen

HOFSTEDE DE BLAAK
Vanaf 7 januari
VOORGERECHTEN
Rundertartaar met een gepocheerd scharrelei, kruimel kaas, rucola en pancetta

11,00

Carpaccio met truffelcrème, pitten, Parmezaanse kaas en rucola

11,00

Sashimi van zalm en tonijn met soja, gember, wasabi en wakame

15,00

Salade met pompoen, witlof, kastanje champignons, geitenkaas en biet

12,50

Takaki van tonijn met geraspte eendenlever, komkommer, shiitake en ponzu

16,00

Ceviche van makreel met avocado, gerookte paling en groene kruiden

17,00

½ Stokbrood met notenboter

4,00

Wilde oester met citroen (ze zijn al geopend), per stuk

2,50

Platte oester 5/0 met citroen (ze zijn al geopend), per stuk

4,50

SOEP
Erwtensoep met rookworst

7,00

Schaaldieren bisque met Hollandse garnalen en dragon

8,00

WARME GERECHTEN
Zalmfilet met bloemkool, parmaham, notenboter en bosui

17,00

Kip ketjap met basmati rijst, saté ei, krokante uitjes en boontjes

13, 00

Gestoofde kalfswang met eendenlever, pastinaak, sjalot en groene peper

20,00

Aubergine uit de oven met basilicum, Parmezaanse kaas, mozzarella en ricotta

14,00

Hutspot met een gehaktbal, spek, jus en kaantjes

12,50

Bbq buikspek met noodles, gamba’s en hoi-sin

17.00

Gekonfijte eendenbout met spitskool, knolselderij, gepofte rode biet en spruitjes

16.00

Aardappelgratin

4,50

Gemengde groenten

6,00

DESSERTS
Gorgonzola piccante met stoofpeer en walnoten

8,00

Chocolademousse met kokos en pistache

7,00

Panna cotta van citroengras met karamel en vanilleroom

7,00

DRANKEN
Huiswijn wit & rood

12

Cava

15

*Bijpassende wijnen per fles in overleg ook mogelijk

Vegetarische gerechten stellen we graag in overleg met u samen.
De soep en warme gerechten hoeft u zelf alleen op te warmen.
Alle gerechten zijn los te bestellen tot 20.00 uur.
Vanaf 12:00 uur kunnen we de gerechten bij u thuisbezorgen op het door u gewenste tijdstip.

We zien uw bestelling graag tegemoet
U kunt bellen naar 013-463 88 99 of 0645721395 (ook WhatsApp)
Afhaaladres: Dussenpad 1-3, 5032 WL, Tilburg
Team Hofstede de Blaak

