DINER
www.einstein.nu

BROOD

Breek brood

4.75

kruidenboter | aioli

SOEP geserveerd met brood
Pomodorisoep

5.50

vegetarisch | crème fraiche

Bourgondische uiensoep

6.00

kaascroutons

VOORGERECHT
Carpaccio

9.50

rund | truffelmayonaise | rucola | pittenmix | oude kaas

Pulled chicken

8.25

EINSTEIN KEUZEMENU 25.00
Voorgerechten
Pomodorisoep | crème fraiche
Carpaccio | rund | truffelmayo | rucola | pittenmix | oude kaas
Garnalenkroket | cocktailsaus | toast
Hoofdgerechten
Ierse kogel biefstuk | gebakken | rode wijn pepersaus
Zalmfilet op de huid gebakken | kruidenolie
Provençaalse groenteburger | tomatenyoghurt | bol

brioche | zoetzure rode ui | aioli

Gerookte zalm bol

9.50

Nagerechten
Keuze uit één van de nagerechten

frisse zalmmousse | citroenmayonaise | crostini

Gebakken champignons

7.75

romige aioli | toast

Vegan loempia

8.00

gember mangochutney

Garnalenkroket

8.25

cocktailsaus | toast

SALADE geserveerd met brood
Caesar

VEGETARISCH

Provençaalse groenteburger

14.75

tomatenyoghurt | bol

Paddenstoelen ravioli
14.50

14.50
vegan | groene asperge | gepofte cherrytomaat | olijfolie | knoflook

NAGERECHT

cajun kip | ei | croutons | Parmezaanse kaas

Geitenkaas

Cheesecake

lauwwarm | peer | notencrunch | appelhoningdressing

6.00

bosvruchtenijs | roodfruitcoulis

Dame blanche

VLEES

Einstein burger

14.50

cheddar cheese | bacon | augurk | hamburgersaus | briochebol

Gevulde kiprollade

16.75

knoflook | gepofte paprika | limoen | rozemarijnjus

Ierse kogel biefstuk

17.75

gebakken | rode wijn pepersaus

Kipsaté

14.75

Kippendij | pindasaus | atjar | kroepoek | seroendeng

Spareribs

17.50

huisgemarineerd | knoflooksaus

Halve gebraden landkip

15.50

uit de oven | appelcompote | salade

Oerhammetje

16.75

zachtgegaard | honingmosterdjus

CHEF SPECIAL 15.00
Gegrilde Iberico varkenshaas gelakt met BBQ saus

VIS

Kabeljauwfilet

17.50

kaas-kruidenkorst | tomaat | witte wijnsaus

Zalmfilet op de huid gebakken
kruidenolie

FOR KIDS

5.75

vanilleijs | warme chocoladesaus | slagroom

17.75

Appelgebak
Twix Dream

6.00

ananaschutney | vanilleijs | slagroom

Frambozentaart

6.00

vegan | appelsorbetijs
Proeverij Einstein (in menu +2.00)
selectie van de nagerechten

7.95

Kaasplateau van Fromagerie Bon (in menu +2.50)

8.25

chutney | kletzenbrood

Wijn
Witte
Sauvignon Blanc | Monterre | Languedoc | Frankrijk
Chardonnay | L’impossible | Pays d’Oc | Frankrijk
Verdejo | Vicente Gandia | Rueda | Spanje
Rivaner (zoet) | Sankt Amadeus | Mosel | Duitsland

GLAS

FLES

3.95
4.25
4.50
3.95

19.50
21.50
25.00
22.50

Rose
Grenache | L’impossible | Languedoc | Frankrijk

3.95

19.50

3.95

19.50

Bobal Vino Embeleso | Utiel-Requena | Spanje

4.25

21.50

Urmeneta | Central Valley | Chili

4.50
4.95

23.50
27.50

Rode
Merlot | L’impossible | Languedoc | Frankrijk
Tempranillo
Cabernet Sauvignon

Vraag naar het aparte kindermenu.

5.75

kaneelijs | slagroom

Malbec | La Linda | Mendoza | Argentinië

Wij kunnen niet voor 100% garanderen dat er geen allergenen aanwezig zijn in onze producten. Heeft u een allergie of vragen? Vraag het aan onze medewerkers.

