Geachte gast,
Wij serveren heerlijke, fijn geportioneerde gerechten die onze keukenbrigade vers voor u bereidt. Bij onze
leveranciers bestellen wij bij voorkeur regionale producten.

Mogen wij u adviseren? Wat dacht u van ons heerlijke:

MENU du CHEF
a € 26,95 p.p.
Licht gebonden pastinaaksoep met spekjes en bosui
****
Gebakken zalmfilet met kruidensaus, gebakken aardappelen en
Seizoensgroenten
(of indien gewenst frites i.p.v. aardappeltjes)
****
Parfait van hazelnoot met hazelnoten crumble en karamelsaus

SPECIALS
Naast de reguliere kaart hebben wij ook altijd een aantal lekkere, wisselende extra’s in huis:
leuke gerechten tegen een eerlijke prijs! (zie ook krijtborden)

SOEP VAN DE WEEK
Wortelsoep met prei en bosui

€ 6,50

AANBIEDING VAN DE WEEK

Gebakken Diamanthaas met romige pepersaus, salade en frites

€ 1 7,00

MENUKAART
ROAST & TOAST
Bij “keuze ”heeft u de keuze uit: WIT spelt-pistolet OF een Waldkorn triangel
Broodje (keuze) met gerookte zalm, dille crème, rode ui en kappertjes.
Broodje (keuze) met carpaccio, pesto crème en Parmezaanse kaas.
Brioche broodje met romige geitenkaas en honing.
Sandwich St. Andrews: oerbrood met gerookte kip, spek en frisse salade
“Golfkwartiertje”: 3 sneetjes boerenbrood, met ham, kaas, gebakken ei
en een kroket
Golfeitjes: Boerenbrood belegd met spek/ kaas/ ham/ gebakken eitjes.

KLEINE HONGER (voorgerechten)

Romige champignonsoep
Dubbel getrokken runderbouillon met eigen garnituur
Soep van de week & Soep van het menu du chef.

MAALTIJDSALADES

Chef’s salade vis: frisse salade met diverse soorten (koude & warme) vis.
Chef’s salade vlees: frisse salade met diverse soorten (koude & warme) vlees
Frisse salade met geitenkaas en verse Parmezaanse kaas, noten en gepofte Quinoa

Alle maaltijdslades & soepen worden altijd geserveerd met overheerlijk
zuurdesembrood en smeersels.

€
€
€
€

9,50
9,50
9,50
8,50

€ 10,50
€ 9,50

€ 6,50
€ 6,50
wisselende prijs

€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50

VOOR DE STEVIGE TREK (hoofdgerechten)

Gebakken kibbeling met remouladesaus/ frites/ salade.
Verse Linguine met gebakken scampi’s/ knoflook/ witte wijn-vissaus.
Hamburger van Clare Valley rund (100% rund) overbakken met
spek/ui/ Cheddar kaas & BBQ saus.
Geserveerd met salade en frites.
Gebakken kipsaté met satésaus/ kroepoek/ frisse salade en frites.
Gegrilde Entrecote met kruidenboter/ lekkere salade & frites.
Gebakken schnitzel met peper-roomsaus/ salade en frites.
Spinazierisotto met Rucola en Parmezaanse kaas
Het hoofdgerecht van ons menu du chef (zie voorblad)

Zie tevens onze krijtborden voor de lekkere, wisselende
Aanbieding van de week!

€ 15,50
€ 17,50
€ 16,50
€ 14,50
€ 21,50
€ 14,50
€ 18,50
€ 19,50

Wisselende prijs

SWEETS & DESSERTS
Vraagt u gerust naar onze ijskaart en overige dessertmogelijkheden.

BITS & BITES

Golfplank: keur aan koude en warme hapjes (voor minimaal 2 pers.)
8 Bourgondische Bitterballen (Ad van Geloven) met mosterd
8 Bourgondische gemengde hapjes (warm) met mayonaise en chilisaus.
6 Yakitori spiesjes met Teriyakisaus

Wij wensen u smakelijk eten!
Team St. Andrews

€ 16,50
€ 6,60
€ 6,60
€ 7,80

WIJNKAART
Zin in een lekkere wijn bij uw diner?

Open wijnen
Zowel per glas als ook per fles verkrijgbaar zijn.

Witte wijn
Pajaro, Feliz Chardonnay.
€ 21,00 p. fles
Chili, Central Valley
€ 3,75 p. glas (15cc)
Frisse, zuivere Chardonnay met een sappige smaak en een plezierige afdronk.
Geschikt als aperitief of bij visgerechten en salades.
Daarnaast bieden wij een 2de “open witte wijn” aan, mocht uw voorkeur uit gaan
naar een andere druivensoort:
Sauvignon Blanc, Nouveau Monde
€ 25,00 p. fles
Pays d’Oc, France
€ 4,50 p. glas (15cc)
Een geurige, frisdroge witte wijn met een fijn Sauvignon-aroma van o.a. grapefruit en
mineralen. De smaak is fris en droog.
Voortreffelijke als apéritiefwijn, maar ook bij schaal- en schelpdieren.

Rode wijn
Callisto Rouge, merlot, syrah, grenache
€ 21,00 p. fles
IGP. Vicomté d’Aumelas
€ 3,75 p. glas (15cc)
Mondvullende wijn met in de geur specerijen en rijp zwart fruit.
Een kruidige,warme smaak die mooi wordt afgerond met zachte tannines.

Rosé wijn
Callisto Rosé, cinsault, grenache
€ 21,00 p. fles
IGP. Vicomté d’Aumelas
€ 3,75 p. glas (15cc)
Verfijnde droge rosé met in het fruitige aroma nuances van bessen
en frambozen. De smaak zet rond en geurig in en blijft fris en fruitig hangen.

Dessertwijn
Stellar "Heaven on Earth"(BIO-37,5cl)
€ 24,00 p. fles
Zuid-Afrika
€ 5,25 p. glas (15cc)
Goudgele, zoete wijn met in de geur; gedroogde abrikoos en perzik.
Vol in de mond met sinaasappelschil, honing en abrikoos.

Champagne/mousserende wijnen
Chamdeville, Mousseux, sec
Frisdroge mousserende wijn met een
aangenaam fruitig aroma.

€ 25,00 p. fles

Kaartwijnen
Witte & Rose wijnen
Pinot Grigio, Banat-Roemenie
€ 22,50 p. fles
Papadura
Expressieve witte wijn met grapefruit en perzik aroma. In de zeer frisse smaak
Veel fruit: meloen, appel en citrus. Perfect te serveren bij kruidige gerechten.

Chenin Blanc Western-Cape, Zuid Afrika
€ 22,50 p. fles
Bloemfontein
Tropisch fruit en rijpe peren markeren zowel het boeket als de smaak. Sappig en vol
Met een verrassende mineraliteit en fijne zuren. Deze chenin wordt gekenmerkt door
een aroma van rijpe witte perzik, groene meloen en nog meer tropisch fruit.

Riesling, Clare Valley, Australie
€ 28,00 p. fles
Pikes
De mooie Clare Valley is één van Australië’s beste valleien voor Riesling. Het
familiehuis Pikes maakt er verschillende cuvées. En deze is een prachtexemplaar! Gul
en fruitig met mooie frisheid.

Chardonnay, IGP Languedoc
€ 25,00 p. fles
Le Versant
Charmante chardonnay met vanille en wit fruit in het aroma.
Volle smaak, breed en zacht met een vleugje hout in de finale

Grillo, Sicilie – Italie
Sibiliana Roceno
€ 21,50 p. fles
Deze Roneco is een magnifieke expressie van de druif! In de neus bloesem en witte
perzik, subtiel aangevuld met fijne citrus. In de mond komt deze symfonie tot een
waar crescendo. Super in combinatie met salades, zeevruchten en frisse gerechten.

Grenache, Rioja rosé-Spanje
La Cuna de la Poesia
€ 25,00 p.fles
Deze mooie ‘licht zalmroze’ rosé verleidt onmiddellijk door zijn delicaat boeket van
bosaardbeitjes. Ook in de mond delicaat, verfijnd, zacht en fris. Deze unieke rosé uit
Spanje’s meest bekende wijnregio Rioja is breed inzetbaar bij tal van gerechten en
tevens een heerlijk glas zo. Zéér aanbevolen.

Rode wijnen
Nero dávola, Sicilie – Italie
€ 26,50 p. fles
Terre Di Kama
Volrode, fruitige wijn met een lichtkruidig aroma. De smaak zet vol in en eindigt
evenwichtig en soepel. Goed te combineren met pasta’s en eenvoudig
vleesgerechten.

Tempranillio, Rioja – Spanje
€ 28,50 p. fles
Finca Besaya “Crianza”
Diep kersenrood, mooie concentratie. In de neus rijp fruit met vanille aroma;s van
eiken houtlagering op de achtergrond. Elegante, fluwelen smaak met fijn rood fruit en
toetsen van hout. Zachte afdronk.

Pinotage/ Shiraz, Western Cape – Zuid Afrika
€ 22,50 p. fles
Blaashoek
Heerlijk sappig, mooi rood fruit, rond en zacht met een goede structuur.
Wijn met karakter en stijl, breed aanpasbaar bij tal van gerechten.

Valpolicella Ripasso
€ 34,50 p. fles
Torre del Falasco
De kleur is prachtige robijnrood. De geur is zeer karakteristiek met
elementen van pruimen en rozijnen. De smaak is krachtig en complex
met toch een zekere frisheid en een lange afdronk

Cucao 'Reserva' Merlot
€ 26,00 p. fles
Deze Merlot toont zich meteen springlevend in het glas met zijn fonkelende
mediumgevulde robijnrode kleur. Je ruikt onmiddellijk het verschil met zijn broertje,
de cabernet-sauvignon: wulpser, rijper en uitbundiger met rijpe bosbessen die de
eerste viool spelen. Ook de smaakaroma's tonen zich heel rijp en sensueel, zonder
ooit jammy te worden. Meer blauwe bes en bramen die tot ons plezier ondersteund
en verfrist worden door aangename kruidigheid. Een schoolvoorbeeld van een goede
kleine merlot zonder complexen!

