VOORGERECHTEN
Diverse keuzes uit voorgerechten. Wil je dit gerecht als
hoofdgerecht bestellen? Laat dit dan eventjes weten aan onze
bediening.
Carpaccio..........................................................................9.5
Dungesneden ossenhaas van het Sallands rund met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en geroosterde tuinbonen
Bietencarcapaccio (vegetarisch)......................................9.5
Een carpaccio van rode biet met gorgonzola. Een heerlijk
vegetarisch voorgerecht.
Zalmtartaar.................................................................... 10.5
Gerookte Noorse zalm met mierikswortelmayonaise, rode ui en
kappertjes
Salade met gerookte zalm............................................. 14.5
Rijk gevulde salade met gerookte zalm,
mierikswortel-mayonaise en zoetzure komkommer
Rode biet en geitenkaas salade..................................... 12.5
Salade met geitenkaas en geroosterde rode biet
Salade met kreeft........................................................... 11.5
Salade met verse kreeft
Salade met parelcouscous en gegrilde groenten.......... 12.5
Frisse salade met parelcouscous van grof gemalen durumtarwe en
gegrilde seizoensgroenten
Soep van de dag...............................................................7.5
Wisselende soep geserveerd met een broodje
Breekbrood met diverse smeersels ................................4.5
Ons brood komt van de Bökkers Mölle in Olst en is heerlijk vers en
knapperig, 100% puur handgemaakt brood.

DESSERTS
Dame Blanche......................................................................8
Vanille-ijs geserveerd met
warme chocoladesaus en slagroom
Sorbet...............................................................................8.5
Drie verschillende soorten sorbetijs
met vers fruit en slagroom
Gegrilde ananas met limoenijs .......................................8.5
Gegrilde ananas met een bolletje limoenijs en een
schuim van Malibu
Pannacotta.......................................................................8.5
Een pannacotta gemaakt met Deventer Vondelkoek,
cranberrie en karamelsaus
De Zwarte Silo kinderijsje...................................................6
Twee bolletjes vanille-ijs en slagroom
De emaille mok van de Zwarte Silo mag je meenemen
als aandenken!
NICE ijsje (verpakt ijs op een stokje)..............................2.5
Lekkere én goede ijsjes. 100% natuurlijk en gemaakt
van de beste biologische ingredienten.

HOOFDGERECHTEN
Al onze gerechten worden standaard geserveerd met friet maar
zijn ook verkrijgbaar met zoete aardappel. Vraag hiernaar bij de
bediening.
Zwarte Silo Burger............................................................ 14
Runderburger op een luchtige brioche bol
met diverse toppings
Vegaburger........................................................................ 14
Voor de liefhebber! Een vegetarische burger van
quinoa, bulgur en peulvruchten
Verse Zeebaars.................................................................. 17
Zeebaars uit de Noordzee van onze Asado Grill
geserveerd met seizoensgroenten
Red Snapper met tomatensalsa....................................... 17
De zoutwatervis die voorkomt in een subtropisch klimaat.
Heerlijk visgerecht voor een warme zomeravond.
Zalmpakketje.................................................................... 17
Pakketje van zalm gegaard op onze Asado Grill geserveerd met
bearnaisesaus
Runderbavette ................................................................ 20
Heerlijk mals vlees geserveerd met groenten en truffeljus
Entrecote......................................................................... 20
Entrecote van 250 gram, geserveerd met beurre cafe de Paris
Spare-ribs...................................................................... 17.5
Heerlijk malse spare-ribs met knoflook en chili saus.
Onze spare-ribs worden op de grill gebraden op hout en kolen.
Studel (vegetarisch)....................................................... 16.5
Een gevulde strudel met spinazie, geitenkaas, zongedroogde
tomaten en amandelen
Gevulde aubergine (vegetarisch)................................... 16.5
Een gevulde aubergine met couscous, feta kaas en munt
Côte de Boeuf (voor 2 personen)......................................57
Voor de vleesliefhebbers. Heerlijk mals en vers van onze grill,
om te delen met 2 personen.
(Extra) friet en mayonaise...............................................3.5
(Extra) groenten..............................................................3.5
(Extra) mayonaise............................................................0.5

KINDERMENU
Pasta bolognese................................................................. 6
Pasta met gehakt
Vegetarische pasta ........................................................... 6
Pasta met tomatensaus en groente
Kipnuggets, frikandel of kroket............................................7
Geserveerd met friet
Spare-ribs met friet........................................................... 8
Halve portie spare-ribs voor de kids

