VOORGERECHTEN
Breekbrood met smeersels.................................................6
Ons brood komt van de Bökkers Mölle in Olst en is heerlijk vers,
100% puur handgemaakt brood
Carpaccio van rund......................................................... 11.5
Met pesto, parmezaanse kaas, zontomaat, rucola, pijnboompitten
en aceto balsamico. (Hoofdgerecht +5)
Vitello tonnato............................................................... 12.5
Rose gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, rode ui en
kappertjes. (Hoofdgerecht +6)
Salade niçoise................................................................... 12
Salade met verste tonijn, haricots verts, rode ui, paprika, ei,
aardappelen en anjovis. (Hoofdgerecht +5,5)
Lauwwarme zalm op zilte groenten...................................9
Met een blanke botersaus
Tartaar van bietjes (V)...................................................... 10
Opgemaakt met geitenkaas, gepofte tomaat, kappertjes en crème
fraîche
Tomaten soep (V).............................................................7.5
Huisgemaakte tomatensoep met crème fraîche. (kan ook volledig
veganistisch)

KINDERMENU

HOOFDGERECHTEN
VLEES

Rib-eye (250 gram)...........................................................25
Gegrild op onze asado grill, heeft een diepe smaak en royale
marmering met een malse twist, geserveerd met Cepes jus,
diverse groenten en friet
Tournedos (225 gram).......................................................32
Biefstuk van de haas, gegrild op onze asado grill, geserveerd met
Cepes jus, diverse groenten en friet
Zwarte Silo Burger......................................................... 17.5
Runderburger op een luchtige brioche bol van de Bökkers Mölle
met cheddar en diverse toppings en friet
Spare-ribs......................................................................22.5
Malse gemarineerde spare-ribs met knoflooksaus, salade en friet.
Onze spare-ribs worden op de grill gebraden op hout en kolen
Ossenhaaspuntjes op linguinepasta.............................. 19.5
Met truffelsaus, parmezaanse kaas, rucola en tomaat
Maiskip supreme............................................................ 18.5
Malse kip geserveerd met een kruidenjus, diverse groenten en friet
Côte de boeuf (2 personen).............................................. 69
Voor de vleesliefhebbers. Heerlijk mals vlees met een randje vet,
bereidt op de grill, om te delen met 2 personen. Geserveerd met
diverse groenten en friet
*Minimale bereidingstijd 40 min

Kaassoufflé, frikandel of kroket...........................................7
Geserveerd met friet
Spare-ribs met friet........................................................ 8.5
Halve portie spare-ribs voor de kids met friet
Zalm van de grill................................................................ 9
Halve portie zalmgerecht met friet

VEGETARISCH

DESSERTS

VIS

Dame Blanche......................................................................8
Vanille-ijs geserveerd met warme chocoladesaus en slagroom
Crème Brûlée.......................................................................9
met een bolletje caramelijs
Noten parfait....................................................................8.5
met slagroom en caramelsaus
Chocolademousse (V)..........................................................9
met kokos-vanille ijs en crumble
Rabarbercompote.............................................................. 10
Huisgemaakte rabarbercompote met vanille hangop
Vers fruit..........................................................................8.5
met een bolletje yoghurtijs
De Zwarte Silo kinderijsje...................................................6
Twee bolletjes vanille-ijs, slagroom en spikkels, met gratis mok!

Vegaburger (V).................................................................. 17
Kikkererwten burger met augurk, tomaat, sla, guacamole en friet
Pasta met paddestoelen .................................................. 18
Linguine pasta met in kloflook gebakken paddestoelen,
truffelsaus, parmezaanse kaas, pijnboompitten, tomaat en rucola

Dorade............................................................................... 19
Gebakken doradefilet met citroen, diverse groenten en friet
Zalm van de grill............................................................... 19
Noorse zalm bestreken met teriyaki en sesam, diverse groenten
en friet
Catch of the day............................................................... 19
Dagverse vis van de veiling passend bij het seizoen
(Extra) friet en mayonaise...............................................3.5
(Extra) groenten..............................................................3.5
Zoete aardappel friet..........................................................4
(Extra) mayonaise of ketchup.........................................0.5

