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VOOR OP TAFEL
Boerenbrood met smeersel

klein
€ 3,75

groot
€ 6,95

VOORGERECHTEN
Geitenkaas salade

€ 9,25

Carpaccio

€ 11,50

Garnalen cocktail

€ 11,75

Gerookte zalm

€ 12,00

met honing, rode ui, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, croutons en gesuikerde walnoten

met uitgebakken spekjes, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Hollandse garnalen met appel en cocktailsaus

met gemarineerde biet en dragon/limoen mayonaise

SOEP
Mosterd soep met prei en croutons
Tomaten crème soep met kruidenolie

€ 5,75
€ 5,75
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HOOFDGERECHTEN
Tante Doortje

€ 16,75

Gamba’s

€ 19,75

Rib-eye steak

€ 21,75

Sliptongen (3 stuks)

€ 22,25

halve kip uit de oven met rozemarijn en knoflook

gebakken met knoflook en American saus

met chimichurri

in roomboter gebakken, met citroen en peterselie
De hoofdgerechten worden geserveerd met
verse patat, mayonaise en frisse salade.

PASTA
Spaghetti aglio e olio

met geraspte Parmezaan

klein
€ 8,50

groot
€ 11,50

MAALTIJDSALADE
Salade rode biet

€ 13,25

Ceasarsalade

€ 14,00

Geitenkaassalade

€ 14,00

gemarineerde biet met Burrata, rode ui en balsamico
vinaigrette

met gegrilde kippendijen, gekookt ei, Parmezaanse
kaas, poftomaatjes en ansjovisdressing

met honing, rode ui, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, croutons en gesuikerde walnoten
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PROJECT 7 SPECIALS
Tante Door kipsaté

€ 16,50

Vegaburger

€ 16,50

Project 7 Runderburger

€ 16,50

Chef’s Runderburger

€ 18,50

met atjar, kroepoek en gebakken uitjes

met gebakken ui, tomaat en basilicum mayonaise

met gebakken ui, spek, cheddar kaas, cornichons
en barbecuesaus

met mayonaise, ketchup, gebakken ui, spek,
truffelkaas, cornichons en een gebakken ei
Onze specials worden geserveerd met
verse patat, mayonaise en frisse salade.

BORRELHAPJES
Tante Door chickenwings

8 stuks

€ 7,75

Vegetarische loempia’s

8 stuks

€ 6,25

Oude kaas loempia’s

8 stuks

€ 6,25

8 stuks

€ 7,25

met huisgemaakte chilimayonaise

met chilisaus

met chilisaus

Bitterballen
met mosterd

Tortilla chips

€ 8,00

Gemengd bittergarnituur 16 stuks

€ 10,50

Project 7 Tapas

€ 11,50

met guacamole dip en tomatenchutney

Chorizo, Fuet worst, Manchego kaas en olijven
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KIDS
Pannenkoek

€ 6,75

Pannenkoek

€ 7,50

Bordje patat

€ 7,75

met stroop of poedersuiker

met Nutella

met frikandel of kroket en appelmoes

Pasta

met tomatensaus en gehaktballetjes

€ 8,50

DESSERTS
Crème Brûlée

€ 6,50

Dame Blanche

€ 6,75

Tony’s Chocolonely karamel-zeezout
cheescake

€ 7,50

Chocolade lava
chocotaart

€ 7,50

Kinderijsje

€ 3,75

Vanille crème met krokant suikerlaagje

Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus

met karamel en gel van rood fruit

met frambozensorbet en gel van rood fruit

Vanille ijs met slagroom en discodip

