Brasserie Falstaff Arnhem
Starters voor Twee
Chefs Choise per persoon 6 kleine voorgerechtjes van vlees & vis : smaakvol én gevarieerd
29
Charcuterie Italiaanse gedroogde ha m, huisgemaakte pâté, salami, coppa di parma, chorizo
27
Vis Plateau garnalen croquetjes ,gerookte zalm, makreel, tonijnsalade, garnaaltjes en gamba aioli 29

koude Voorgerechten
Visserslatijn frisse sla, gerookte zalm en makreel, tonijnsalade, garnalen, sausjes
Tonijntartaar met avocado, wasabi mayonaise, geroosterde sesam en zalmkaviaar
Rundercarpaccio met groene pesto, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Vitello Tonnato licht aangebraden kalfslende met tonijnmayonaise en kappertjes
Salade Bettine
met warme geitenkaas, bietjes, walnoten en basilicum dressing
Caesar Salade met gerookte kip, ansjovis, Parmazaanse kaas , spek, ei (kan ook )
Huisgemaakte Pâté ingelegd met eendenlever, geserveerd met rode uienkonfijt
Oesters 6 stuks met ‘n dressing van sjalotjes en rode wijnazijn | 3.75 per stuk

13.50
14.50
12.50
12.50
12.50
12.50
11.50
21.50

warme Voorgerechten
Soepen: Franse uiensoep met kaascrouton of Soep van ’t Moment
Bouillabaisse rijk gevulde Zuid-Franse vissoep, met rouille en knoflookcrouton
Gamba Aioli in knoflook gebakken gepelde gamba’s met pittige Spaanse saus
Provençaalse Slakken met tomaten-knoflooksaus, gegratineerd met kaas
Scampi & Bacon reuzengarnalen gerold in bacon en gebakken in knoflookboter

6.75
12.50
12.75
10.50
13.50

Hoofdgerechten
geserveerd met warme groenten en frietjes

Tournedos runderbiefstuk, gesneden uit ‘t middenstuk v/d ossenhaas: boterzacht
29.50
Varkenshaas van de Grill klassiek stukje vlees, op eigentijdse wijze gekruid en gegrild 26.50
Lamshaasje ’t fijnste van het lam, suppermals en smaakvol, sausadvies: Drambuie! 27.50
Eend Duo rosé gebakken eendenborst en langzaam gegaard boutje, met gevogeltejus 26.50
Vangst v/d Dag variërend visgerecht afhankelijk van de aanvoer
dagprijs
egetarische Lekkernijen keuze uit verschillende vegetarische gerechten
22.50
kies bij vleesgerechten je eigen saus of topping
kruidenboter | pepersaus | stroganoffsaus | drambuiesaus | gesmolten gorgonzola

Nagerechten
Kaasplank met binnen- en buitenlandse kaasjes 12 .5 0
Cheesecake bosvruchtensaus en roomijs 8. 5 0 | Tiramisu Italiaans dessertgebak 8. 50
Dame Blanche de Luxe vanille roomijs met warme brownie en chocoladesaus 9. 50
Café Glacé vanille roomijs, slagroom, koffielikeur, warme espresso 8.5 0
Crème Brûlée roomdessert met krokant suikerlaagje 7. 50
Koffie-Thee chocola en macarons 8. 50

