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INCLUSIEF OB EN

MENU VANAF 8 JUNI 2020

EXCLUSIEF SERVICE CHARGE

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Welkom bij Restaurant Blessing. Kies een willekeurig voor- en
hoofdgerecht als 2-gangen menu voor een vaste prijs. Of toch
liever ook een dessert? Ook daarvoor hanteren we
een voordelige 3-gangen menuprijs...

<

VOORGERECHTEN

2-gangen menu 65,3-gangen menu 75,-

ANG 24,50

vis

vlee s

vega

grote garnalen

steak tartaar

Met limoen, cocktailsaus en
hartige wafels

Rundvlees, eidooier, augurk,
ui, kappertjes, Blessing saus,
aardappelschuim

bloemkool
buffalo wings

crispy tuna maki
Sushi-rijstburger, tonijn,
Japanse mayo, spicy mayo,
wakame

zalmrilette
Rilette van gerookte zalm,
met kletskoppen van
parmezaans en ricotta
HOOFDGERECHTEN

carpaccio
Dungesneden rundvlees,
blini’s, parmezaanse kaas,
vijgen, truffelmayonaise

koriaanse kip

Bloemkool, vegan ranche dip,
homemade bbq-saus

roquefort
panna cotta
Roquefort, peer,
guacamole,
popcorn, stroop

Krokante kip Koreaanse stijl,
bao buns, bosui en sesamzaad
A N G 47, 5 0

vis

vlee s

vega

kabeljauw

tournedos

Gebakken kabeljauw met
aardappel, haricot verts,
pijnboompitten, krokante ui,
balsamico

Ossenhaas, parmezaanse kaas,
Parmaham, rucola, geconfijte
aardappel, truffelsaus

blessing’s
groententuin

zalm

peking eend

pasta a la cynthia

Eend met pannenkoekjes,
prei, wortel, bosui, gefrituurde
uitjes en hoisin saus

Huisgemaakte pasta met
truffelroomsaus, rucola,
parmezaanse kaas

Gebakken zalm met witte
boontjes en nage van tomaat
DESSERTS

15 , -

Met quinoa en dagverse
groenten

BIJGERECHTEN

K I D S O N LY

crème brûlée

kindermenu

portie friet

Vanillecustard met een laagje
gekaramelliseerde suiker

Friet met
mayonaise
appelmoes en
snack van de dag

Friet met mayonaise

chocola
Chocolademousse, brownie,
chocoladeschotsen

brood
15.00

Aioli en kruidenboter

heeft het gesmaakt?
private party?
Laat ons uw wensen weten dan
maken wij er een onvergetelijke
exclusieve avond van.

6.00

Bent u tevreden over ons restaurant, de geserveerde
gerechten of de bediening dan kunt u ons geen
groter compliment geven dan door
een eerlijke beoordeling te schrijven
op Facebook, Tripadvisor of Google.

13.50

*

