Time Out verrassingsmenu
Laat u verrassen door onze keuken
Driegangen verrassingsmenu 29,50
Viergangen verrassingsmenu 34,50

Voorgerechten
Broodplankje ‘Time Out’ met kruidenboter, tapenade en hummus 7,00
Salade van zacht gegaard biologisch varkensvlees en gemarineerde peer 10,50
Huisgemaakte wild- en gevogeltepaté op een spiegel van mangochutney 9,00
Bavaroise van huisgerookte vis begeleid door een citrusmayonaise 8,50
Mosterdvelouté met gebakken spekjes en croutons 5,00
Soep van de dag 4,50
Korstdeegbuidel met een vulling van gekonfijte rund omringd door ingemaakte
mini-tomaten 10,50
Tompouce van gebakken sojabrood, gerookte wortel en avocado met daarbij een crème
fraîche van gepofte knoflook 9,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Voor gezelschappen v.a. 15 personen hebben wij diverse keuzemenu’s.
Bij drukte kan niet apart worden afgerekend.
Groepen presenteren wij een gezamenlijke rekening.

Hoofdgerechten

geserveerd met friet en gegrilde groente

Ossenhaasmedaillons uit de Josper Grill met gepofte knoflook en vanillejus 24,50
Langzaam gegaarde lamsschenkel in een tijmjus 18,00
Duet van zalm en coquille omringd door een kreeftenhollandaise 21,00
Een taartje uit de Josper Grill met aubergine, courgette en tomaat met buffelmozzarella en
chips van Parmezaanse kaas 15,50
Wisselende ambachtelijke burger 12,50
Vegetarische burger van kikkererwten en koriander 12,50
Weekgerecht
Vraag onze medewerkers naar ons wisselend weekgerecht, vanaf 12,50
Onze Time Out klassiekers zoals u van ons gewend bent
Time Out Ribs
In eigen keuken gemarineerde spare ribs gekruid met milde of hete chilikruiden en met naar
keuze whiskey-, knoflook- of barbecuesaus 18,50
Kleine portie spare ribs, mild of heet gekruid 16,00
Huisgemaakte saté van varkenshaas met onze eigengemaakte pindasaus, geserveerd met
frisse salade, aardappelsalade en een schijf meloen 16,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Voor gezelschappen v.a. 15 personen hebben wij diverse keuzemenu’s.
Bij drukte kan niet apart worden afgerekend.
Groepen presenteren wij een gezamenlijke rekening.

Desserts
Bavaroise van bramen met een glace van witte chocolade 7,50
Trio van huisgemaakte parfaits 8,00
Wisselende cheesecake 6,00
Chocoladeproeverij 8,50
Vijf wereldse kazen 10,50
Bonbons heerlijk voor bij de koffie 1,20 p. s.
Kopke Tawny Port
Een blend van verschillende wijnen die gedurende uiteenlopende perioden zijn gerijpt op
houten vaten. Geurt naar blanke rozijn, appelstroop, gedroogde vijg en karamel 4,50
Dessertwijn
Moscatel de Alejandria. Een licht goudkleurige dessertwijn met aroma’s van citrus en vanille.
De frisse zuren harmoniëren goed met het fijne zoet, heerlijk bij desserts 4,00
Speciale koffies
Time Out koffie met stroofwafellikeur 6,50
Spanish coffee met Licor 43 of Tia Maria 6,20
Irish coffee met Tullamore Dew 6,20
Scotch coffee met Famous Grouse 6,70
French coffee met Grand Marnier 6,20
Italian coffee met Amaretto of Frangelico 6,20
Baileys coffee 6,20
Baileys latte 4,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Voor gezelschappen v.a. 15 personen hebben wij diverse keuzemenu’s.
Bij drukte kan er niet apart worden afgerekend.
Groepen presenteren wij een gezamenlijke rekening.

