TAKE AWAY
MENU
Onze hoofdgerechten zijn zowel koud maar ook warm af te halen.
Graag bij de bestelling vermelden. En van tevoren bestellen voorkomt eventueel
wachten op uw bestelling!

SALADES
VITELLO TONATO

kalfsrosbief, tonijn mayonaise, ansjovis, sla,
tomaat en kappertjes

€ 1 0 00

CAESAR SALADE

kip, ei, croutons, sla, Parmezaanse kaas
en dressing

GEITENKAAS

serranoham, zontomaat, walnoot, rozijn
en stroop van aceto balsamico
Alle salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Heeft u een bepaald dieet of voedselallergie?
Laat ons dit weten!

www.eetcafedeswaen.nl

HOOFDGERECHTEN
GEBAKKEN TOURNEDOS

€ 1 8 50

met aardappelblokjes, spek/boonrolletjes en pepersaus

ROMIG VISSTOOFPOTJE

€ 1 5 00

met fruit de mèr, wortel, doperwtjes, dille en farfalle

MIXED GRILL

€ 1 7 50
€ 1 0 00
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van sparerib, kipspies en hamburger met röstirondjes,
koolsalade en twee koude sauzen.

VOOR DE KLEINE ETER

gebakken kipfilet (100 gr.), boonrolletjes, aardappelkroketjes
en champignon roomsaus.
Onze hoofdgerechten zijn zowel koud,
maar ook warm af te halen. Graag bij bestelling vermelden.

DESSERTS
€ 5 50

€ 7 00

VERRASSINGSDESSERT
wekelijks wisselend

KAASPLANKJE

4 soorten kaas, notenbrood en honing

BEREIDINGSWIJZE
Ons algemeen advies is om, als u graag een voorgerecht wilt bestellen, ook het
hoofdgerecht koud mee te nemen en thuis te verwarmen. Hoe?
Verwarm thuis de oven voor op 200°C
Voor een medium tournedos de tournedos 10 min op 200°C. Garnituur +/- 7 min.
Saus mag verhit worden in een steelpannetje.
Het stoofje van vis kan in zijn geheel in de magnetron. 3 min op 900W. Mocht de
oven/magnetron bezet zijn dan kan u de stoof verhitten in een (wok)pan met deksel.
Voeg een klein beetje vocht toe om te voorkomen dat de pasta blijft plakken.
De mixed grill en/of de kipfilet gaat op dezelfde manier als de tournedos.
10 min in de oven op 200°C en het garnituur +/- 7 min.
Eet smakelijk!

Tot ziens bij De Swaen!

