Witte wijnen per glas/fles

Frankrijk Chardonnay Laurent Miquel Pere et Fils
Bleke gele kleur met groene tinten. Geuren van Exotisch fruit met een
beetje anijs, boterige afdronk
Italie Farina, Pinot Grigio Farina Pinot Grigio del Veneto
Licht aromatisch boeket van peer en ananas, met een florale toets. Met
een droge zachte structuur een verfrissende smaak.

Rode wijnen per glas/fles

Frankrijk, Merlot Laurent Miquel Pere et Fils
Een klassieke Franse Merlot, rijp vol en glad met heerlijke bessenaroma’s
en een vleugje eiken.
Argentinie, Lunaris Malbec, Bodegas Callia
Een heldere rode kleur met paarse Tinten. De aroma’s zijn fris met rode
vruchten en vanille. In de mond is het een gebalanceerde milde wijn.
Heerlijk bij oa vlees.

Rosé per glas/fles

4,75 /
22,00
5,50 /
25,00

4,75 /
22,00
5,75 /
26,00

Zuid-Frankrijk, Grenache, Syrah, Selection Cazal Viel Rosé
Verkwikkend fris, in de neus stuift het rode fruit rond. In de smaak
heerlijke zachte wilde bloemen. Een slanke, frisse droge rosé.

4,75 /
22,00

Spanje, Cava, Clos Amador Brut reserve Delicat
Droge cava, fruitig fris, licht gele kleur. Aroma’s van citrus en groene appel
en een hint van wilde perzik.

8,00 /
25,00

Bubbels picolo/fles
Frisdranken

Coca Cola | Coca Cola Zero | Sinas | Sprite | Sourcy blauw of rood
Lipton Ice tea Sparkling | Lipton Ice tea green | Bitter lemon | Ginger ale |
Cassis| Tonic | Rivella | Dubbelfrisss | Fristi | Chocomel | Appelsap
Verse Jus d’orange

2,75
3,00
3,50

DINERKAART
Restaurant ’t Elf Uur
Deventerweg 27
7213 ED Gorssel
Reserveren:
0575-492122

Voorgerechten

Rundercarpaccio
Gamba’s peper knoflookolie
Garnalenkroketten 2 stuks
Soep van de dag met brood
Brood met sausjes
Trio van vis (gerookte zalm | tonijnsalade | vis van de dag)
Capresetaartje (mozarella | tomaat)

12,00
10,50
11,50
7,50
5,50
14,50
10,50

Hoofdgerechten *)
Black Angus biefstuk met kruidenboter
Luxe hamburger ’t Elf Uur | spek | cheddar | sla | gebakken ei | friet
Spareribs
Kipsaté
Schnitzel met champignonroomsaus
Vis van de dag
Zalm met Hollandaise saus
Pittige vegacurry met witte rijst

24,50
19,50
21,50
19,50
19,50
23,50
23,50
18,50

Gamba’s / gerookte zalm | avocado | tomaten
Geitenkaas | walnoot | honing | basalmicodressing
Kip | avocado | sesam

17,50
15,50
16,50

Salades

Gorgonzola|champignonsaus | satesaus | Hollandaisesaus
*) Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade.

4 mini frikandelletjes met friet en appelmoes
4 bitterballen met friet en appelmoes
Bordje friet met mayonaise
Pannenkoek naturel klein | smarties

7,50
7,50
4,50
4,50

Nagerechten
Kletskoppen met mascarpone, aardbeien en slagroom
Warme appelgebak met kaneelijs en slagroom
Cheesecake met vanille-ijs en slagroom
Dame Blanche met warme chocoladesaus
Irish, French of Italian Coffee met verse slagroom
Sorbet met vers fruit
Kinderijs

Verse wafels

8,50
8,50
8,50
8,50
7,95
8,95
3,75

**********
Verse wafel € 5,50
+ aardbeien € 2,00
+ chocoladesaus € 1,00
+ bolletje vanille-ijs € 1,50
+ slagroom € 0,80

Borrelhapjes

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel groot
+ spek | kaas | ham | appel | rozijnen *)
+ Grand Marnier | vanille-ijs | gember | walnoten | geitenkaas *)
*) per ingrediënt

Kids

6,95
+ 1,50 *)
+ 2,50 *)

3,00

Grote garnalen in peper/knoflook olie
Rundvlees bitterballen [6 stuks] van Holtkamp
Vega bitterballen [6 stuks]
Snackplate div. gefrituurde hapjes 12 of 24 stuks
Mini frikandellen [8 stuks] speciaal
Oude kaasstengels [8 stuks]
Portie zoete olijven

10,50
8,50
8,50
8,50/16,50
8,50
8,50
3,75

