Grand Café A-muze
MENU "LEKKER LISSE"
1+1 GRATIS WEKEN
Prijs € 35,- voor 2 personen
Menu 1 februari t/m 17 februari (vanaf 18 februari, zie hieronder)
(m.u.v. 14 februari)

Vooraf
Poke Bowl; sushirijst met biet, krabsalade, wakamé, groenten en limoen hangop
of
Gemarineerde rundermuis met avocado roomkaas, nacho crunch, eigen gemaakte
spicy ketchup en krokant rijstevel
of
Koekje van bulgur met gebrande geitenkaas en
crème van wortel en steranijs
*****
Hoofdgerechten
Victoriabaars met een dakje van groene kruiden, doperwten-dragon crème en saus
van gerookte paprika
of
Gegrilde diamanthaas met mosterd en peterselie, zachte aardappelpuree en
sambaljus
of
Truffel risoni met Roquefort, cherry tomaat, groenten en walnoten
(vegetarisch)
*****

Nagerechten
Kaneelcakeje met een vulling van pure chocolade en kerrie. Geserveerd met kaneel
parfait en mousse van witte chocolade en kardemom
of
Hollandse kaasjes met vijgenbrood, pruimen gelei en gemarineerde noten
(supplement 2,-)

Bij uw reservering vernemen wij graag of wij rekening mogen houden met
(di)eetwensen en/of allergieën.

Contact
Grand Café A-muze
Heereweg 238, 2161 BR Lisse
Reserveer een tafel via 0252-424600

Grand Café A-muze
MENU "LEKKER LISSE"
1+1 GRATIS WEKEN
Prijs € 35,- voor 2 personen
Menu 18 februari t/m 3 maart

Vooraf
Teriyaki zalm met crème van rode kool, tapioca kaviaar,
gebakken prei en choggia biet
of
Dungesneden sukade steak met rozemarijn aioli, mini mais en
gebakken bloemkool
of
Koekje van bulgur met gebrande geitenkaas, bietenkaviaar en
crème van wortel en steranijs

*****
Hoofdgerechten
Gebakken schelvis met miso, gamba-spek roulleau, pastinaak en beurre blanc
of
Langzaam gegaarde eendenbout met cranberry saus, zoete aardappel en
amandelen
of
Truffel risoni met Roquefort, cherry tomaat, groenten en walnoten
(vegetarisch)
*****

Nagerechten
Bavarois taartje van karamel en hazelnoot, koffie ganache, merengue en honing
parfait
of
Hollandse kaasjes met vijgenbrood, pruimen gelei en gemarineerde noten
(supplement 2,-)

Bij uw reservering vernemen wij graag of wij rekening mogen houden met
(di)eetwensen en/of allergieën.

Contact
Grand Café A-muze
Heereweg 238, 2161 BR Lisse
Reserveer een tafel via 0252-424600

