TO LUNCH • TO DINE • TO DRINK

DINERKAART

Elke woensdag tot en met maandag staan we voor U klaar
van 10:00 tot 20:00 voor afhaal, lunch en diner.
Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen volgens het RIVM.

Bij vragen kunt u altijd telefonisch of via de mail contact opnemen.

0499 399277
info@korenbest.nl

VOORGERECHTEN

Tonijncarpaccio

11,50

Mesclun sla, unagi saus, wasabimayo, Janpanse kruiden

Versgebakken brood met smeersels

6,95

Truffelmayo, mesclun sla, Grana Padano,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten

Rundercarpaccio

10,75

Tomatensoep Met brood
Soep van de chef Met brood

5,00
6,00

Zoete aardappel carpaccio

10,50

Kruidenboter, pestomayo, truffelmayo

Ras el hanout mayonaise, zoete aardappelcrunch,
fetakaas, sla, granaatappelpitjes

MAALTIJDSALADES

HOOFDGERECHTEN
Rendang bowl

Basmati rijst, indonesisch stoofvlees, sugarsnaps,
sojabonen, gefruite ui, ei, misomayo.

Viscurry

16,50
18,50

Kabeljauw, zalm, gamba’s, rijst,
milde curry saus, salade

Saté van gemarineerde kippendijen

16,50

Jet’s burger (home made)

15,25

Indonesische Satésaus, frites, salade, kroepoek, atjar

Beerbun, burgersaus, cheddar cheese, bacon, rode uienchutney,
gemengde sla, tomaat, frites

Avocadoburger		

14,75

Beerbun, sla, tomatensalsa , komkommer,
uienringen in bierbeslag, chilimayo, zoete aardappel frites

Salade vis

14,25

Carpacciosalade

13,25

Sla, visdressing, gerookte zalm,
gamba’s, tonijnsalade
Sla, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
Grana Padano, truffelmayo, croutons

VOOR DE KIDS
Kleintje tomatensoep
Kleintje soep van de chef
Kindermenu Frites, fruitspiesje, appelmoes,

keuze uit snackmannetje, kroket of frikandelletjes

NAGERECHTEN
Worteltaart (home made)

4,50

Kaasplank

9,95

Monchou

5,75
5,00

Caramel zeezout topping, hazelnoten,
slagroom, rood fruit

POKÉ BOWLS
Poké bowl van tonijn

15,00

Tonijn, sushirijst, groente, mango, soyadressing,
unagi saus, wasabimayo

Variatie van kazen, stroop, druiven, vijgenbrood
Oreokoekjes, kersen, chocolade, slagroom

Poké bowl crispy chicken

14,00

Vegan bonbons - 3 stuks

Poké bowl omeletreepjes

12,50

Heeft U een allergie? Laat het ons weten

Kip, sushirijst, groente, mango, soyadressing,
unagi saus, wasabimayo
Omeletreepjes, sushirijst, groente, mango, unagi saus,
soyadressing, wasabimayo

HIGH TEA KOREN

Scones, clotted cream en jam
2 luxe belegde mini broodjes
Assorti zoetigheden

HIGH TEA DELUXE

Scones, clotted cream en jam
2 luxe belegde mini broodjes
2 mini wraps
Assorti zoetigheden
Vers fruit

€ 20,0 0
€ 22.5 0

3,00
3,50
6,50

Noten, abrikozen, dadels, vijgen

HÉ, JIJ DAAR.

OP ZOEK NAAR EEN
LEUKE BAAN?

Mininaal 1 dag van te voren bestellen.
Stuur een berichtje of vraag naar Paul

