DINER

vanaf 16.00 uur te bestellen

Huisaperitief 4.90
Een heerlijk wisselend drankje om uw diner of lunch mee te starten

Duo breekbrood van bruin en wit
met kruidenboter en twee dips 5.95

VURGERECHTE
Rundercarpaccio

sla met Grana Padano, pijnboompitten, baconkruim
en truffelmayonaise 12.75

Gerookte zalm & kreeften-garnalen
op een bedje van sla, rode ui, cherrytomaat, komkommer,
kappertjes en cocktailsaus 14.95

Ambachtelijk gemaakte kaaskroket
twee stuks op een bedje van sla, cherrytomaatjes,
komkommer, walnoten en honingmosterddressing 9.75

Anti pasti: drie Italiaanse charcuterieën
met olijven, zongedroogde- en cherrytomaatjes, pijnboompitten
en basilicumolie 12.50

Bietencarpaccio

met geitenkaas, stoofpeertjes en appelstroopdressing 11.50

Krabcocktail
op een bedje van sla, rode ui, cherrytomaat, komkommer,
kappertjes en toast 11.75

SOEPE

Toscaanse tomatensoep 6.95
Gebonden vissoep 7.75

DINER

vanaf 16.00 uur te bestellen

MAALTIJDSALADUS

Geserveerd met breekbrood of frites en mayonaise

Rundercarpaccio
met sla, Grana Padano, pijnboompitten,
baconkruim en truffelmayonaise 17.75

Krokante kipstukjes
met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui,
cashewnoten en chilimayonaise 17.75

Gerookte zalm en kreeften-garnalen
met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui,
kappertjes en cocktailsaus 19.50

Bietencarpaccio
met sla, geitenkaas, pijnboompitten,
stoofpeertjes en appelstroopdressing 16.75

Geitenkaas omwikkeld met spek
met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui,
walnoten, baconkruim en honingmosterddressing 16.75

Check
facebook

D’n Eeterij
/decommercekruisland
De Commerce
/commercekruisland

DINER

vanaf 16.00 uur te bestellen

‘OOFDGERECHTE
Ierse biefstuk

met aardappeltjes, frites, groentemix
en peper- of champignonsaus 21.75

Gevulde tortilla

met aardappelblokjes, kidneybonen, paprika, maïs, mango
en gedroogde chili chipotle 16.75

Oma’s kippendijensaté

met frites, salade, satésaus, gefrituurde uitjes en cassave 18.75

Ossenhaaspuntjes op z’n Oosters
met frites en salade 23.75
Schnitzel van varken

met aardappeltjes, frites, groentemix
en peper- of champignonsaus 18.75

Zalmfilet

met aardappeltjes, frites, groentemix en witte wijnsaus 23.75

Scampi’s op een stokje

in knoflook en kruiden, gepeld met frites en salade 22.75

Kibbeling

met frites, salade en kibbelingsaus 18.75

Mexicaans pannetje

met bonen en groenten in een licht pittige saus
met Grana Padano 16.75

Gerecht van het moment

wisselend hoofdgerecht, keuze van onze chef 19.50

KIENDERS TOT 10 JAOR
vanaf 16.00 uur te bestellen

KIENDER VORGERECHTE
Tomatensoep 4.90
Kaaskroket met mayonaise 5.90
Krabsalade met sla 5.90
Kindernacho’s uit de oven 4.90

KIENDER ‘OOFDGERECHTE

geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise
Frikandel, kroket of kipnuggets 6.75
Gehaktballetjes in pindasaus 7.75
Kibbeling met kibbelingsaus 10.75
Poffertjes met boter, poedersuiker en stroop 6.75

KIENDER NAGERECHTE

Dame blanche 4.90
Spekkoek met banaanroomijs en slagroom 4.90
Rainbowcake met botercrème 4.90
Bastogneparfait 4.90

Wij serveren
bovenstaande gerechten
alleen voor kinderen
tot 10 jaar.

Online
reserveren?

decommerce.nl

IJS & NAGERECHTE
de gehele dag te bestellen

Dame blanche

vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom 8.25

Stoofperen

met bevroren yoghurt, vruchtensaus en slagroom 8.75

After eight
roomijs met frisse muntsmaak gevuld met brosse stukjes chocolade,
chocoladesaus, yoghurtroomijs en slagroom 9.00
Sorbet
blueberry- en framboossorbetijs met mandarijnen, mango-passiesaus
en slagroom 8.75
Bastogneparfait
met toffeesaus, caramelblokjes, kruim en slagroom 8.25
Hazelino

met vanille-ijs, caramelsaus en slagroom 8.75

Kaasbordje, diverse kazen van de dag
met kletzenbrood, appelstroop, gedroogde vijgen en noten 9.50
Meterse nagerechtenparade
verrassing van vier nagerechtjes met slagroom 13.50
Oma’s appelkaneeltaart
met vanille-ijs en slagroom 6.00

