Menu
kaart

Voorgerechten
Spies van gemarineerde scampi’s

€ 12,00

sesam, pluksla, komkommer zoetzuur, mayonaise van
Spaanse rode peper, limoen en knoflook

Carpaccio van Waards rund

€ 9,75

truffelmayonaise, geroosterde tuinbonen, zontomaatjes,
Grano Padano, rucola, olijfolie

Huisgemaakte risottokroketjes

€ 9,00

gepofte cherrytomaatjes, Parmaham, balsamicostroop,
verse basilicum

Chef salade

€ 8,75

pluksla, krokante stukjes kippendij in tempura beslag,
ananas, paprika zoetzuur, dressing van soja en sweet chili

Aardappelsalade

€ 9,00

ingelegde groente, rucola, avocado, geroosterde
pijnboompitten, krokante appel

Tomatensoep

€ 5,75

geroosterde paprika, wortel, linzen

Kippensoep

€ 5,75

selderij, wortel, vermicelli

Weeksoep
iedere week een andere smakelijke soep
Bij onze soepen serveren wij een broodlolly uit eigen bakkerij

Het diner wordt tussen 17.00 - 21.00 uur geserveerd.
(Op zondag is het restaurant gesloten.)
Alleen PIN of creditcard. hotelrestaurantabrona.nl

€ 5,75

Menu
kaart

Hoofdgerechten
Zeebaarsfilet

€ 19,75

bijpassende groente, saus van Noilly Prat, citroen, basilicum

Saltimbocca
kalfsfilet, gevuld met salie, omwikkelt met Parmaham,
bijpassende groente, saliejus, Parmezaanse kaas

€ 19,50

Biefstuk van Waards rund

€ 21,50

aardappel-kaasrösti, bijpassende groente, kalfsjus van rozemarijn
en knoflook

Polenta (veganistisch)

€ 18,00

geroosterde groentes, lauwwarme salsa van mango en paprika

Bij bovenstaande gerechten krijgt u een puntzak friet met mayonaise

Extra gebakken aardappelen, warme groente

Het diner wordt tussen 17.00 - 21.00 uur geserveerd.
(Op zondag is het restaurant gesloten.)
Alleen PIN of creditcard. hotelrestaurantabrona.nl

€ 3,00

Menu
kaart

Plategerechten
Abrona burger

€ 16,50

hamburger van Waards rundvlees, broodje uit eigen bakkerij,
knapperig buikspek, confit van rode ui, tomaat, oude kaas,
pluksla, mosterdmayonaise, salade en verse frieten

Gebakken zalmfilet

€ 19,00

remouladesaus, frisse salade en verse frieten

Saté
gemarineerde kippendijen aan spies, pindasaus, knapperige
uitjes, spicy cassavechips, Javaanse boontjes en verse frieten

Onze friet is huisgesneden en de
aardappelen zijn van eigen teelt.
Eet Smakelijk!

Het diner wordt tussen 17.00 - 21.00 uur geserveerd.
(Op zondag is het restaurant gesloten.)
Alleen PIN of creditcard. hotelrestaurantabrona.nl

€ 16,50

Menu
kaart

Nagerechten
Gemarineerde ananas

€ 7,50

biscuitcupcake à la Jo, creamcheese frosting, vanille-ijs

Cheesecake

€ 8,75

bastogne, zwarte bessensorbet, coulis van bosvruchten

Overdosis van chocolade

€ 9,00

chocolademousse, ijs, brownie, macaron, lolly

Coupe Abrona

€ 7,00

vanille-ijs, fruitsalade, aardbeiensaus, slagroom

Koffie compleet
kopje koffie, diverse zoetigheden uit eigen bakkerij,
likeur naar keuze, slagroom

Het diner wordt tussen 17.00 - 21.00 uur geserveerd.
(Op zondag is het restaurant gesloten.)
Alleen PIN of creditcard. hotelrestaurantabrona.nl

€ 9,50

Menu
kaart

Kinderkaart
Tomatensoep

€ 4,50

met balletjes en soepstengel

Soep van de week

€ 4,50

met soepstengel

Snackmenu

€ 5,50

kroket, frikadel of kipnuggets en friet

Visfilet (100 gram)

€ 8,00

met friet, mayonaise en appelmoes

Sate van kippendij

€ 8,50

met friet, mayonaise en pindasaus

Pasta
met tomatensaus en geraspte kaas

Het diner wordt tussen 17.00 - 21.00 uur geserveerd.
(Op zondag is het restaurant gesloten.)
Alleen PIN of creditcard. hotelrestaurantabrona.nl

€ 7,50

