Bitterballen (10 of 20 stuks)
Gemengde snacks (10 of 20 stuks)
Kaasplankje: diverse Franse kazen met stokbrood
Tortillachips met crème fraîche en tomatensalsa
Mandje brood met huisgemaakte kruidenboter en aioli

Portie olijven
Portie nootjesmix
Hollandse kaas
Mini kaasloempia's
Oriëntaalse mix

4,90 / 9,50
5,50 / 10,00
9,50
6,75
4,75

4,00
1,75
5,25
7,50
8,00

10 stuks 4,90
20 stuks 9,50

NUMBER 42 INTERNATIONAL QUIZ NIGHT
Elke donderdagavond vanaf 20:00 uur is er een internationale
quiz night in de Carrousel. Deze kennisquiz in het Engels
wordt in 7 rondes van 10 vragen gespeeld. Met vragen over
alles van Londen tot Peking en van Beethoven tot Lady Gaga.
Met meer dan 100 deelnemers per avond een leuke avond uit.
Deelname: € 3,- p.p. | Meer info: number42.nl

DINER

LeKKER SNACKEN

DINER

voor bij de borrel

Diner & film
HEERLIJK KEUZEMENU
Geniet van een heerlijk 3-gangen menu.
De gerechten kiest u zelf uit de onderstaande selectie.
Bij dit menu ontvangt u een bioscoopbon voor
JT Bioscoop Eindhoven waarmee u een film
naar keuze kunt bezoeken.
€24,50 inclusief bioscoopbon
€19,75 zonder bioscoopbon

Diner

MAaltijdsalades

Voorgerechten
Rundercarpaccio met truffelmayo, parmezaan en pijnboompitten
Salade van surimi flakes met een frisse limoen dressing
Scampi's in knoflook gebakken met brood (5 stuks)

GROEN & GEZOND
8,75
6,50
8,25

Soep & brood
Tomatensoep met sinaasappel-basilicumroom
Gebonden preisoep met gebakken uitjes
Wisselende soep van de chef
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter (met aioli +€1,00)

4,75
4,75
4,75
3,75

Onze salades worden geserveerd met brood

klein / groot

8,50 / 12,50
Salade met maïskip, ketjap, taugé, paprika en sesam
8,50 / 12,50
Boerensalade met spekjes, ui, ham en champignons
10,50 / 14,50
Geitenkaassalade met couscous en vijgendressing
10,75 / 14,75
Salade met gerookte zalm en groene asperges
Salade met tonijn, boontjes, ei, ui en dragonmayonaise 9,50 / 13,50
9,75 / 14,75
Salade met gebakken gamba’s en preiringen

voor DE KIDS

HOOFDGERECHTEN

JT Bioscoop Eindhoven

VOORGERECHTEN
Tomatensoep met sinaasappel-basilicumroom
Gebonden preisoep met gebakken uitjes
Rundercarpaccio met truffelmayo, parmezaan en pijnboompitten
Boerensalade met spekjes, ui, ham en champignons
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en aioli

HOOFDGERECHTEN
Saté van kippendij met gebakken uitjes en satésaus
Black Angus biefstuk met een saus van dragon
Brabantse beenham geserveerd met jus
Vegetarische lasagne met verse groenten van het seizoen
Kabeljauw met een zachte kreeften-prei saus

NAGERECHTEN
Koffie, cappuccino of thee
Dame blanche; de klassieker van vanilleijs en chocolade saus +€2,50
Bavarois van bitterkoekjes met vanilleijs en slagroom +€2,50

Saté van kippendij met gebakken uitjes en satésaus
Rosé gebakken hamburger met gerookte truffelmayonaise
Runderstoofpotje van het huis
Gemarineerde spareribs met BBQ-saus en frites
Black Angus biefstuk met een saus van dragon
Brabantse beenham geserveerd met jus
Speenvarken met een traditionele mosterdsaus
Vegetarische lasagne met verse groenten van het seizoen
Pasta met tomatensaus en gebakken scampi's
Kabeljauw met een zachte kreeften-prei saus
Scampi's in knoflook gebakken met brood (10 stuks)

12,75
12,75
14,75
15,50
17,50
16,50
16,75
12,75
16,75
16,50
16,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frites of
gebakken rijst. Voor €1,25 extra serveren we een lekkere
groentequiche. Liever een andere saus bij uw gerecht?
U kunt ook kiezen uit champignonroomsaus of pepersaus.

Onze maaltijden kunnen allergenen bevatten

Frites met kroket, frikandel of kipnuggets met appelmoes
Pannenkoek met poedersuiker en/of stroop
Kinderijsje met slagroom

5,75
9,50
6,75
12,50

5,75
5,50
3,75

panini's
gegrilde italiaanse broodjes
Ham en/of kaas
Ham, kaas en tomaat
Ham, kaas en ananas
Tomatentapenade, mozzarella, rucola, ham en pesto
Special van de maand
De Panini’s komen uit een andere keuken dan de overige
gerechten. Ze hebben een verschillende bereidingstijd en
worden niet gelijktijdig geserveerd met de overige gerechten.

naGERECHTEN
Dame blanche; de klassieker van vanilleijs en chocolade saus
Frans kaasplankje (wisselende kazen)
Bavarois van bitterkoekjes met vanilleijs en slagroom
Verrassingsdessert voor 2 personen

SMIKKELEN & SMULLEN

4,50
5,00
5,00
7,00
7,00

