DE GASTERIJ @HOME BOX IS BACK!
een pre-cooked, culinair 3 of 4 gangen menu zoals u van ons gewend bent.
Voorbereid door ons, opgediend door uzelf. De gerechten hoeven thuis alleen
nog maar even opgewarmd worden in de oven, dus er staat binnen no-time een
heerlijk diner op tafel! Al het voorwerk is door ons al gedaan, u hoeft alleen nog
de laatste hand te leggen aan het menu. Uiteraard leveren wij een duidelijke
beschrijving met voorbeeldfoto’s & uitleg mee. Beleef de gasterij óók thuis!

12.00 - 20.00

Heeft u nog vragen over het menu?
Vraag het een van onze medewerkers!

TAKE AWAY
BROODJES | LUNCH

WRAPS | LUNCH

KAAS 5.1
jong of oud

SUPER KIPWRAP 7.5
gevuld met krokant gekruide kipfilet, zachte
mosterdsaus, cheddar, tomaat, gedroogde
uitjes en rucola

BRIE 6.5
honing & walnoten (evt. warm te bestellen)
BRIE & BACON 6.9
warm
GEITENKAAS 7.9
parmaham en een romige honing dressing
(evt. vegetarisch te bestellen)
VEGAN GADOGADO 8.7
vegan sate, salade, oosterse pindasaus, zoetzure
groenten & knapperige uitjes
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE 6.5
ui, augurk, verse kruiden & mayonaise
CARPACCIO 9.8
dun gesneden ossenhaas, rucola,
gemarineerde tomaat, Parmezaanse kaas en
pijnboompitten. keuze uit: pesto / truffeldressing
KALFS PICANHA 8.7
dun gesneden, langzaam gegaard kalfsvlees
met een kruidige tomatensalsa en rucola
WARM VLEES 8.7
fricandeau uit de jus, met knapperige
uitjes en een spiegelei
keuze uit: basilicum mayonaise / pindasaus
PIKANTE KIP 8.7
stukjes gemarineerde kip, gebakken ui en een licht
pikante piri piri saus (evt. extra pikant te bestellen)
GEGRILDE KIP 8.7
op houtskool gegrilde scharrelkip met knapperige
sla, gepofte rode paprika, komkommer, gebakken
ei & een romige saus
OOSTERSE KIP 8.7
stukjes gemarineerde ketjapkip, gebakken ui,
champignons, cashewnoten en paprika met een
oosterse saus (evt. extra pikant te bestellen)
NOORSE GEROOKTE ZALM 8.7
met verse roomkaas, flinterdunne rode ui en een
zoete mosterd-dille dressing
VIS DELUXE 11
warm gerookte zalm, Noorse gerookte zalm en
gemarineerde gamba’s , knapperige sla en frisse
remouladesaus
SURF & TURF 9.7
zacht gegaard kalfsvlees met krokant gebakken
gamba’s, rucola, Parmezaanse kaas en een
romige dressing
SMASHED AVOCADO 9.7
avocado met knapperige sla, tomaat en Noorse zalm
TOAST MET AVOCADO &
BALSAMICO CHAMPIGNONS 8.5
avocado met knapperige sla, flinterdunne rode
ui en in balsamico gemarineerde champignons
VEGETARISCHE TONIJN 7.5
vegetarische tonijnsalade, flinterdunne rode ui
en augurk

TOSTI XL | LUNCH

OOSTERSE SATÉ WRAP 7.5
gevuld met krokant gekruide kipfilet, oosterse
satésaus, gedroogde uitjes, komkommer en
knapperige sla
VEGGIE WRAP 8.0
gevuld met krokante avocado, gegrilde
paprika, sla, tomaat en een frisse kruiden
dressing
CARPACCIO WRAP 9.0
gevuld met carpaccio, truffeldressing, sla,
uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas
& tomaat

VOORGERECHTEN | DINER
CARPACCIO 12
dungesneden ossenhaas, rucola, gemarineerde
tomaat, Parmezaanse kaas & pijnboompitten
keuze uit: pesto / truffeldressing
SALADE SURF & TURF 12
dungesneden, zacht gegaard kalfsvlees met
pijnboompitten, truffeldressing, krokant
gebakken gamba’s, frisse salade, rucola &
Parmezaanse kaas
BURRATA 11.5
zachte romige mozzarella met tomaat,
basilicum, salsa & knoflookbrood
CARPACCIO BALSAMICO (180 cal.) 12
dungesneden ossenhaas, 25 jaar oude balsamico,
cherrytomaatjes, rucola & oude brokkelkaas
PROEVERIJ VAN VIS 12.5
samengesteld uit Noorse zalm, in de oven
gegaarde kruidengamba’s en licht geschroeide
oosterse tonijn, geserveerd met knoflookbrood
BIETELLO TONATO 11.5
de vegetarische versie van vitello tonato. in
balsamico gemarineerde rode biet met
vegetarische tonijn, cherrytomaat, Reypenaerkaas
en pijnboompitten
GEITENKAAS 11.5
gegratineerde geitenkaas met vijg, rauwe ham,
rauwkost, zoete peer & oude balsamico
(evt. ook vegetarisch te bestellen)

HOOFDGERECHTEN | DINER
SUPER SATÉ 16
kipsaté met pindasaus, gedroogde uitjes en
verse kroepoek
HAMBURGER DE GASTERIJ 16
250 grams gegrilde hamburger van het Black
Angus rund met gebakken ui, knapperige sla,
gesmolten cheddar en smokey burgersaus
VARKENSHAASSCHNITZEL 16
schnitzel van 300 gram, geserveerd met friet
en stroganoffsaus
FISH & CHIPS 16
geserveerd met friet en frisse ravigotesaus

KAAS / BEENHAM 5.5

AVOCADO BURGER 16
knapperig gebakken burger van avocado en
groentes met een frisse tomatensalsa, sla &
vegan mayonaise

KAAS / TOMAAT / PESTO 5.7
met rucola
DE GASTERIJ 6.3
pittige kaas, paprika, ui en chorizo

WARM GEROOKTE ZALM 22.5
op de Josper grill warm gerookte zalm,
geserveerd met verse groenten en ravigotesaus

SPAANSE TOSTI 6.7
chorizo, pittige kaas & aioli

VEGETARISCHE SATÉ 17
zoet gemarineerde plantaardige saté met
oosterse pindasaus, kroepoek, atjar en groentefrites

VEGAN TOSTI 6.5
smeuïge vegan kaas, tomatensalsa
& gegrilde groenten

GROENTE PIZZA 17
pizzadeeg gemaakt van groente, belegd met
tomatensaus, gegrilde groenten, vegan gehakt,
Parmezaan, rucola & crème fraîche. geserveerd
met groentefrites

TERIYAKI KIP 6.7
in teriyakisaus gemarineerde kipfilet
en gesmolten kaas
TUNA MELT 6.7
tonijnsalade, tomaat, rode ui & cheddar
GEITENKAAS 6.7
met honing en uitgebakken spek

MAALTIJDSALADES | ALL DAY
SALADE GEITENKAAS 11
met vijgen, walnoten, zachte dressing & croutons

SANDWICHES | LUNCH
CLUB MEAT 8.5
met huisgemaakte oosterse spread, sla, gerookte
kipfilet, uitgebakken bacon, tomaat en rucola
CLUB DUO 9.5
met huisgemaakte oosterse spread, gerookte zalm,
rucola, uitgebakken bacon, gerookte kipfilet, sla en
tomaat
CLUB VEGGIE 8.5
brie, zoetzuur van biet, rucola, hazelnoot & honing

GORINCHEMSE SALADE 11
met dungesneden kipfilet, zachte kruidenkaas,
krokante spekjes, croutons van Gorcumse zoute
bollen & een romige dressing
SALADE RUNDERCARPACCIO 12.5
dungesneden malse ossenhaas bestrooid met
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
keuze uit: pesto / truffeldressing
SALADE CRISPY KIP 11
krokant gebakken kip met zoete cherrytomaatjes,
cashewnoten en Parmezaanse kaas

SALADE GARNALEN 11
met in broodkruim gepaneerde gefrituurde
garnalen in zoete chilisaus
SALADE VIS 12.5
rijkelijk gevuld met warm gerookte zalm, tonijnsalade en gemarineerde gamba’s. aangemaakt met
een frisse dille dressing met rode ui, cherrytomaat
en kruidencroutons
CEASAR SALAD 11
met gemarineerde gebakken kippendij, bacon,
Parmezaanse kaas, croutons en Ceasardressing
SALADE AVOCADO 11
krokant gebakken avocado, gegrilde groenten,
balsamico champignons en Parmezaanse kaas

SPECIALS
CARPACCIO XXL (3p.) 24
dungesneden ossenhaas, rucola, gemarineerde
tomaat, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
keuze uit: pesto / truffeldressing
SPARERIB PLATE 14.5
losgesneden van het bot zacht sparerib vlees,
gemarineerd met een ketjap marinade en
geserveerd op panbrood met knapperige sla,
kruidenmayonaise & frites
BREEKBROOD 5.9
geserveerd met kruidenboter en aioli

@HOME BOX
VOORGERECHTEN | @HOME
CARPACCIO 10
dungesneden ossenhaas, rucola, gemarineerde
tomaat, Parmezaanse kaas & pijnboompitten
keuze uit: pesto / truffeldressing
BURRATA 10
zachte romige mozzarella met tomaat,
basilicum, salsa & knoflookbrood
DUO VAN VIS 11.5
gerookte zalm met Hollandse garnalen op
crackers van bladerdeeg met een kruiden crème
BIETELLO TONATO 11.5
de vegetarische versie van vitello tonato. in
balsamico gemarineerde rode biet met
vegetarische tonijn, cherrytomaat, Reypenaerkaas
en pijnboompitten

SOEPEN | @HOME
TOMATENSOEP 6.5
bereid van verse tomaten, kruiden, specerijen
en rundvlees
ZOETE AARDAPPELSOEP 6.5
met lente ui, krokante groentes en een chiliroom

HOOFDGERECHTEN | @HOME
DUO VAN LAM 21.5
lamssukade en lamsrack met zomerse groenten
en een jus van gepofte sjalotjes
KABELJAUW 22.5
in de oven gegratineerd met een korst van verse
kruiden, geserveerd met ratatouille van groenten
en een zachte botersaus met een vleugje tomaat
CHATEAUBRIAND (2p.) 49.5
botermalse Black Angus ossenhaas van de Creekstone
farms met gebakken paddenstoelen & gegrilde
groenten. geserveerd met verschillende sauzen
VEGETARISCHE GROENTENPIZZA 19.5
pizzadeeg gemaakt van groente, belegd met
tomatensaus, gegrilde groenten, vegan gehakt,
Parmezaan, rucola & crème fraîche. geserveerd
met groentefrites
TOURNEDOS VAN DE JOSPER GRILL 24.5
met gegrilde groenten en pepersaus
DUO VAN WARM GEROOKTE ZALM & GAMBA’S 20
geserveerd met oosters gegrilde groenten en
een saus van ravigotte

DESSERTS | @HOME
HAZELNOOT SCHUIM DESSERT 7
met biologisch vanille-ijs, hazelnoot & karamelsaus
CHEESECAKE 7
met gemarineerd rood fruit en verse bramensaus
KAASPLANKJE 8
met Hollandse kazen, chutney van vijg & kletzenbrood

BIJGERECHTEN | @HOME
BREEKBROOD 5
met kruidenboter en aioli
SALADE (2p.) 3
ROZEVAL AARDAPPELTJES (2p.) 3.5
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