LUNCH - DINER

MAASSLUIS

DE RIDDERHOF

Starters
CARPACCIO 14

PEKING EEND 11

ZALM 13

COQUILLE 14

truffel - oude kaas - bieslook rucola

loempia - hoisin sesam - prei

gin tonic - limoen crispy noodles

gegratineerd bosui - kimchi

BUIKSPEK 12

STEAK TARTAAR 12

paksoi - taugé oosterse saus

SPINAZIE GAMBA 11

taco - yakitori komkommer

PORTOBELLO 12

geitenkaas - tijm honing - rozemarijn

KING KRAB 36

truffel - parmezaan - rode
ui - pijnboompitten

VEGAN TACO 10

200 gram - wakame courgette - chili beurre blanc

mais - edamame - rode ui komkommer - vegan wasabi mayo

chef's choice!

Sushi
PULLED CHICKEN 12

BEEF 12

TUNA 12

gebakken ui - rode peper bbq mayonaise

paddenstoel - rode peper

avocado - siracha mayonaise

CRAB 12

komkommer - wasabi - masago

DRAGON 14

2 GANGEN 28

tempura garnaal - avocado

voorgerecht - hoofdgerecht
3 GANGEN 38

VEGAN DRAGON 14

SALMON 12

vegan zalm - avocado komkommer

tempura - yakitori Japanse mayonaise

voorgerecht - hoofdgerecht - dessert

SASHIMI MIX 12

zalm - tonijn - coquille

4 GANGEN 48

voorgerecht - tussengerecht hoofdgerecht - dessert

oysters & kaviar
3 OESTERS CLASSIC 9

frambozenazijn - sjalot - citroen

3 OESTERS ROCKEFELLER 14

3 OESTERS

spinazie - hollandaise

GEBAKKEN 14

KAVIAAR 30 GR. 70

paksoy - huawaiikiekeboe
saus

bieslook - sjalot - blini - eiwit crème fraîche

pokébowl

soup

salad

TRUFFEL 9

ZALM 12

CAESAR 10

briekdeeg

wasabi mayonaise - edamame - komkommer - rode
ui - wakame - avocado - crunchy wasabi noten

kip - parmezaan - gekookt ei - rode ui

KREEFT 17

TONIJN 13

crostini - garnituur van kreeft

siracha mayonaise - edamame - komkommer wakame - avocado - furikake - sesam

optie: gamba ipv kip +4
GEITENKAAS 10

walnoten - honing mosterd dressing

TOM KHA KUNG 10

KIP 12

BIEFSTUK 14

kokossoep - garnalen

siracha mayonaise - edamame - komkommer mais - avocado - rode ui - krokante ui - sesam

burrata - chilisaus - cashew paprika - taugé

TOM KHA VEGAN 9

kokossoep - tempeh

side dishes
BREEKBROOD 5
WOK GROENTE 5
GEMENGDE SALADE 5
FRIET 3
ZOETE AARDAPPELFRIET 5

VEGAN ZALM 14

RIDDERHOF 21

vegan wasabi mayonaise - edamame - rode ui wakame - bos ui - furikake

OSSENHAAS 27

|

kreeft - iberico ham - little gem truffel mayonaise - rode ui

Mains
45

170 gram/ 340 gram
roseval - courgette aubergine - ras el hanout

CÔTE DE BOEUF 55

TONIJN 24

TONG 24

600 gram - gegrilde
groenten - chimicurri

taugé - bosui - sojabonen peterselie olie

300 gram - spinazie aardappelpuree
gefileerd +€3,50

BAVETTE 23

EEND 23

KABELJAUW 23

HALVE KREEFT 25

zoete aardappel - knol kruidenboterjus

arepa di pampuna - pistache
- marsala saus

wortel - bospeen - steranijs beurre blanc

linguine - peper - aioli

PARMEZAAN TRUFFEL FRIET 7
GEPOFTE AARDAPPEL 7

PASTA PORCINI 14

burgers

kids
MINI BURGER MET FRIET 8
FISH

&

CHIPS 11

= VEGETARISCH

noten - tomaat - rucola prosociano

wordt geserveerd met friet

ANGUS 15
TOMATENSOEP 5

RISOTTO 14

linguine - spinazie - boletensaus

cheddar - bacon - bbq saus

SUKADE 15

truffel - rode ui compôte

KROKANTE

KIP 14

zoet zure komkommer - rode
curry mayonaise

AVOCADO 13

tortilla chips - jalapeño salsa
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SANDWICHES
TOT 16:00 UUR
CARPACCIO 10

TUNA 11

PULLED SALMON 10

oude kaas - truffel pijnboompitten - kaantjes

zoet zure komkommer - rode
ui - spicy mayonaise - sesam

yakitori - sesam - wasabi
mayonaise

PHILLY CHEESE STEAK 12

LOBSTER 21

PIKANTE KIP 11

ossenhaas puntjes bechamelsaus

little gem - bieslook crème fraîche

chili - bosui - rode peper

HOTDOG 10

VEGA HOTDOG 10

PORTOBELLO 8

tortilla chips - cornichons - ui Amerikaanse frietsaus - ketchup

cornichons - rode peper bosui - ketchup - mosterd

zongedroogde tomaat - pesto rucola

on the side
FRIET 3
ZOETE FRIET

5

PARMEZAAN TRUFFEL FRIET 7

sounds good
with a cocktail,
right?

12 uurtje
RIDDERHOF 16

OOSTERS 16

truffelsoep - broodje carpaccio - mini
wagyu burger - friet - mayonaise

VEGAN 16

Thaise kokossoep - bao bun met buikspek spicy tuna roll 4 stuks - edamame

High Tea

Thaise kokossoep - vegan taco - dragon
roll - zoete aardappel friet - mayonaise

High Sushi

2 uur
€22,50 p.p.
inclusief onbeperkt diverse soorten losse thee

2 uur
€29,50 p.p.
inclusief twee drankjes naar keuze

Ridderhof bonbons
macarons
cannoli gevuld pistache créme
huisgemaakte roze koek
Scones met clotted cream & aardbeien confiture
mini wentelteefjes met witte chocolade mousse
seizoensfruit
blini zalm
sandwich truffel & cheddar
broodje eiersalade
wisselende soep met huisgemaakte kaasstengel

Sashimi zalm & tonijn
Komkommer maki
Nigiri geflambeerde zalm
Dragon roll
Zalm tempura rol
Beef truffel rol
Pulled chicken rol
Spicy tuna rol
Edamame
per twee personen

minimaal 1 dag van te voren reserveren

Get In touch!

Private Party?
De Ridderhof beschikt over verschillende

{privé} ruimtes.

Maandag - Gesloten

Deze zijn los of in combinatie met een compleet

dinsdag tot en met zondag 12:00 tot 22:00 uur

arrangement te boeken. Maak gerust een afspraak dan

Take Away

| dinsdag t/m zondag 12:30 - 20:30

drinken we een kop koffie en bespreken we de

@restaurantderidderhof.nl

info

mogelijkheden!

010 5911211

Borrel

| Feest | Bruiloft | Private dinner
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volg ons op social media

@de_ridderhof
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