Restaurant CC

Vraag ook naar
de allergenenkaart

internationale keuken
Voorgerechten

Warme Geitenkaas (Frankrijk) (v)

€ 7,90

Met honing en pijnboompitten op een bedje van frisse salade

Garnalen cocktail (Noorwegen)

€ 7,90

Klassieke cocktail van Noorse garnalen, met frisse salade en cocktailsaus

Gebakken Champignons (Nederland) (v)

€ 7,90

Gebakken champignons in roomsaus, met frisse salade

Gebakken Mosselen (Griekenland)

€ 7,90

Gebakken in knoflookolie, geserveerd met frisse salade

Rilette van witvis (Frankrijk)

€ 8,50

Rilette van witvis met zoetzure komkommer, kurkuma-mayonaise

Caesar Salad (Italië)

€ 8,90

Frisse salade met kip, oude kaas, croutons, tomaat en
mosterd mayonaise dressing

Carpaccio (Italië)

€ 8,90

Dun gesneden rundvlees, grana padano, pijnboompitten, pesto en
frisse salade

Salade CC (op eigen wijze)

€ 8,90

Gemengde salade met tonijn, witvis, garnalen, ei, tomaat, komkommer

Soep van de dag

€ 5,50

Turks Brood Met CC-saus (knoflook)

€ 2,50

Extra bakje tapenade van zongedroogde tomaten

€

1,50

Extra bakje tapenade van olijven

€

1,50
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Restaurant CC

Vraag ook naar
de allergenenkaart

internationale keuken
Hoofdgerechten

Vlees

Kalfsschnitzel (Duitsland)

€14,90

Huisgemaakte kalfsschnitzel met champignon-pepersaus, geserveerd met
aardappelpuree en groenten

Traditionele gehaktballen (Holland)

€14,90

Zacht gegaarde rundergehaktballen in volle jus, geserveerd met aardappelpuree
en groenten

New York chicken (USA)

€ 15,90

Rijk belegde kipfilet met tomaat, pesto, rode ui, mozarella, grana padano,
kruiden, geserveerd met een pikante American-saus en rijst

Wok Kipfilet (Thailand)

€15,90

Aziatische wokschotel met kip, ui, paprika, prei, champignons,
cashewnoten in licht pittige Asian-saus, geserveerd met rijst

Runderreepjes pepperonata (Italië)

€15,90

Roergebakken malse runderreepjes met licht spicy tomatensaus, paprika, uien,
Basilicum, knoflook en grana padana, geserveerd met rijst

Ruud’s Runder Curry (India)

€16,90

Indiase curry van rundvlees, kerrie, ketjap, kokos en ananas, groenten,
geserveerd met rijst

Ossenhaas mijoté (Frankrijk)

€18,50

Zacht gestoofde ossenhaas met een krachtige vleesjus, geserveerd met
aardappelpuree

Lamskoteletten (Turkije)

€18,50

Gegrilde lamskoteletten geserveerd met aardappelpuree en groenten

Tournedos (Frankrijk)

€19,50

Gebakken tournedos met pepersaus, geserveerd met aardappelpuree
en groenten

Alle hoofdgerechten worden begeleid met salade en frites
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Vis

Zeewolf (Atlantisch)

€15,90

Zacht gegaarde zeewolf-filet met dragon-room-saus
geserveerd met aardappelpuree en groenten

Zalm Teriyaki (Oosters)

€16,90

Met Oosterse saus gemarineerde zalmfilet op een bedje van groenten,
wasabi-mayonaise, geserveerd met kokosrijst

Gevulde Visrolletjes (Frankrijk)

€16,90

Zachte witvis gevuld met zalm en spinazie, gepocheerd,
geserveerd met groenten en een kruidensaus

Gamba’s (Ongepeld En Op CC Wijze)

€17,90

In knoflookolie gebakken gamba´s, verder gegaard in oestersaus,
geserveerd met groenten

Dagvis

€18,50

Dagelijks verse vis, met groentes en aardappelgarnituur

Vegetarisch

Melanzane (Italië) (v)

€12,90

Gebakken laagjes aubergines met tomaat, basilicum, mozzarella en oude kaas

Tagliatelle Al Spinaci (Italië) (v)

€12,90

Lintpasta, met een romige saus, spinazie, champignons, ui, tomaat en
grana padano

Geitenkaastaartjes (Frankrijk) (v)

€13,50

In filodeeg gegratineerde geitenkaastaartjes met bulgursalade,
geserveerd met tomatenchutney

Risotto van seizoen groenten (Italië) (v)

€13,50

Risotto van seizoen groenten, pijnboompitten, room en grana padano

Kindermenu’s

Kindermenu
Frites,
Frites,
Frites,
Frites,

appelmoes
appelmoes
appelmoes
appelmoes

€ 7,90
en
en
en
en

kip-spies
kipnuggets
vissticks
kroket (rundvlees)
alle hoofdgerechten worden begeleid met salade en frites
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internationale keuken
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Baklava

€ 6,90

Turks gebak van bladerdeeg, noten, suikerwater, begeleid met vanille-ijs

Yoghurt Met Honing

€ 6,90

Uitgelekte yoghurt met honing, walnoten en rozijnen

Dame Blanche

€ 6,90

Traditioneel dessert van vanille-ijs met warme chocoladesaus

Crème Brulée

€ 7,40

Klassieke crème brulée geserveerd met chocolade-ijs

Parfait van kaneel en rood-fruit

€ 7,40

Huisgemaakte parfait van kaneel en rood-fruit

Tiramisu

€ 7,90

Huisgemaakte tiramisu

Chocolade Panna Cotta

€ 7,90

Chocolade Panna Cotta

Kinderijsje

€ 4,90

Vanille-ijs met slagroom, aardbeiensaus en smarties en slagroom

Koffiekaart

Café Retto

€ 6,90

Koffie met Amaretto Vaccari en slagroom

Café Sambuca

€ 6,90

Koffie met Sambuca Molinari en slagroom

Irish Coffee

€ 6,90

Koffie met Irish whisky en slagroom

French Coffee

€ 6,90

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Spanish Coffee

€ 6,90

Koffie met Cuarenta y très en slagroom

Mexican Coffee

€ 6,90

Koffie met Kahlua en slagroom
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