DINE RK AART
SOEPEN

NAGERECHTEN

ROMIGE MOSTERDSOEP

• 5,25
huisgemaakt met uitgebakken spekjes

HUISGEMAAKTE TIRAMISU

KRUIDIGE TOMATENSOEP

APPEL TARTE TATIN UIT DE OVEN

met roomkaas

SOEP VAN DE DAG

geserveerd met amarettolikeur

• 5,25

• 7,00

geserveerd met kaneelijs en slagroom

LONGUEUR VAN ROOD FRUIT

• 5,25

geserveerd met slagroom

• 7,00

• 7,00

BROWNIE

• 7,00
met gemarineerde ananas, kokosijs en
slagroom

VOORGERECHTEN

BROODPLANK

• 5,25
brood met kruidenboter, aioli en olijfolie

GEROOKTE ZALMSALADE

• 8,00
met aardappelkrieltjes, suikersla en frisse
limoenmayonaise

CARPACCIO

• 11,75
van het Vechtdal rund met balsamicocrème,
pijnboompitten, parmezaan en frisse salade

GEBAKKEN CHAMPIGNONS EN UI

• 8,00
in warme knoflooksaus geserveerd met
bruschetta

LAUWWARME GAMBASPIES

met sesamsaus en paksoi

• 8,00

DAPPERE PROEVERIJ

• 14,50
soep, carpaccio, gambaspies en gebakken
champignons met een bruschetta

HOOFDGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

KIPFILET PIRI PIRI • 17,50
van de grill, volgens origineel recept
SPIES MET GEGRILDE BIEFSTUK

met champignonroomsaus

EENDENBORST

• 20,00
op oosterse wijze met noodles

• 20,50

HUISGEMARINEERDE SPARERIBS
met knoflook- of cocktailsaus

• 18,00

SURF ’N TURF

• 24,00
biefstuk met gamba’s van de grill en
bearnaisesaus

PITTIGE VARKENSHAASSATÉ

• 15,75
geserveerd met satésaus, atjar en kroepoek

SPAGHETTI

• 13,00
met huisgemaakte bolognesesaus geserveerd
met parmezaan en rucola

• 7,00
perzik met limoen-sorbetijs

DE DAPPERE SORBET

• 7,00
met verse vruchten en heerlijk mango-, cassisen frambozen sorbetijs

DAPPERE KOFFIE

• 7,00
met zoete verleidingen

KOFFIE MET LIKEUR

• 6,75

RAVIOLI

• 13,00
met roergebakken groenten en roquefortsaus

GROENTECURRY

• 13,00
rijkelijk gevuld, geserveerd met witte rijst

RIBROAST VAN DE GRILL

• 18,00
met kruidenolie en peperroomsaus

KWARTET VAN DE GRILL • 19,50
mini-runderburger, varkenshaasmedallion,
spies van kippendijen en spareribs
DAPPERE BURGER

Wij wensen u een
fijn verblijf!

RISOTTO • 16,00
met groene groentes en krokante bites van
geitenkaas

PÊCHE MELBA

• 17,00
gegrilde burgers met o.a. tomaat, cheddar,
uienringen en frisse salade

Hoofdgerechten worden geserveerd met
frites, gebakken aardappelen, frisse salade
en warme groente. Dit m.u.v. de risotto,
spaghetti, ravioli, groentecurry en de oosterse
eendenborst welke met bijpassende garnituren
geserveerd worden.

Welkom bij
Dapper!

TRIO VAN VIS

• 15,00
zalm, victoriabaars en kabeljauw, geserveerd
met roergebakken groenten en wittewijnsaus

ZALMFILET • 16,00
op de huid gebakken met roergebakken
groenten en wittewijnsaus

Fijn dat u ons gevonden heeft, we doen er alles
aan om uw verwachtingen waar te maken.
Mocht u vragen hebben over onze gerechten
of heeft u bijzondere (dieet)wensen dan horen
we dat natuurlijk graag.

