Diner vanaf 17:00 uur
Voorgerechten
RUNDERCARPACCIO

9,00

BIETENCARPACCIO

8,50

GEROOKTE ZALMTARTAAR

9,00

GAMBA’S IN KNOFLOOKMARINADE

9,00

Met pijnboompitten, olijven, pesto en parmezaanse kaas
Met geitenkaas, balsamico en pijnboompitten
Geserveerd op een frisse salade met avocado en wasabicréme
Geserveerd met oerbrood

PROEVERIJ (vanaf 2 personen)

Selectie van onze koude en warme voorgerechten

CHAMPIGNONS ENVELOPPE

In een krokante korst van bladerdeeg

12,75 p.p.
7,50

Soepen
TOMATEN CRÈME SOEP

Met soepballen van rundvlees (kan ook vegetarisch)

UIENSOEP (vegetarisch)

6,00

Met kaascrouton

6,00

SOEP VAN HET MOMENT

6,00

We vertellen u graag wat de soep van het moment is!

Plategerechten (geserveerd met friet en salade)
KIP- OF VARKENSHAAS SATÉ

14,50

ZALMMOOT

15,50

MIXED GRILL

17,00

BIEFSTUK

17,00

Met satésaus

Met remouladesaus
Met champignonroomsaus
Met kruidenboter
Betekent: kan glutenvrij

Diner vanaf 17:00 uur
Hoofdgerechten
BIEFSTUK

20,00

PANNETJE ENJOY

18,50

MIXED GRILL

20,00

Met saus van rode ui afgeblust met bier
Varkenshaasmedaillons met stroganoff saus
Bestaande uit kipfilet, varkenshaas, kogelbiefstuk
en sparerib met champignonroomsaus

SPARERIBS (ONBEPERKT)
Naturel, zoet of pittig

19,50
Donderdag slechts: 16,50

DRY-AGED RIB-EYE

22,50

GAMBA’S

18,50

BIETENSTOOF

15,00

ZALMFILET

19,50

ROODBAARSFILET

19,50

VEGETARISCHE CHILI

15,00

PORTOBELLO (vegetarisch)

15,00

Speciaal gerijpt vlees met kruidenboter of stroganoff saus
Roergebakken met fettucini en petit legumes in een licht pittige saus
Met puree van bataat en limabonen
Met fettucini en een romige mosterd/dillesaus
Met zongedroogde tomaten tapenade  
Met nachochips en geraspte kaas
Gevuld met geitenkaas, zongedroogde tomaat en een notencrunch

(Deze gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren)   

Betekent: kan glutenvrij

Diner vanaf 17:00 uur
Kindermenu

Compleet: 10,00

KOPJE TOMATEN CRÈME SOEP

voor:

3,00

hoofd:

6,50

na:

3,50

KIES ZELF UIT: FRIKADEL, KROKET, KIPNUGGETS
KINDERIJSJE

(kindermenu kan besteld worden voor kinderen t/m 12 jaar)

Nagerechten
KLASSIEKE TIRAMISU		

6,75

GEMARINEERDE STOOFPEREN 		

6,75

NEW YORK CHEESECAKE		

6,75

Italiaans dessertgebak met mascarpone en lange vingers
Met vanille-ijs en warme chocoladesaus

Met coullis van rode vruchten en vanilleijs

POPCORNPARFAIT		6,75

Met zoute karamelsaus

CREME BRULLEE

Creme brullee met speculaas en kaneelijs

6,75

CHOCOLADEMOUSSE		6,75

Duo van witte en bruine chocolademousse met advocaatroom

Tapas eten?
Bij ons kunt u voor 25 euro per persoon onbeperkt tapas eten.
Wij serveren u vijf gangen aan heerlijke en gevarieerde tapas.
De tapas zijn tussendoor en/of naderhand bij te bestellen.
Onze chef maakt gebruik van dagverse producten.
Ook houdt hij graag rekening met diëten of allergieën.
Tapas eten bij Enjoy is écht het proberen waard.
Wilt u tapas komen eten? Reserveer dan wel even van te voren!

Betekent: kan glutenvrij

