SOEPEN
9.50
Schuimige soep met Hollandse garnaaltjes

HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP

6.25

TRADITIONELE UIENSOEP

5.75

HELDERE BOSPADDENSTOELEN SOEP

5.75

Met rul gebakken rundergehakt
Met gegratineerde kaas crouton

Heldere versgemaakte soep boordevol smaak

VOORGERECHTEN
PROEVERIJ 'ONS THUYS' VIS

13.25

PROEVERIJ 'ONS THUYS' VLEES

12.25

Trio van klassieke kreeftensoep, gamba pil pil en rillettes van makreel

Trio van carpaccio, charcuterie en huisgemaakte tomatensoep

11.5

CHARCUTERIE PLANKJE

Met paté van eendenlever en een marmelade van rode ui

3

OESTERS

P.ST.

3 - 6 - 9 of 12 stuks
Ook lekker als amuse-hapje met vinaigrette van venkel-komkommer

RUNDERCARPACCIO

11.5

GAMBA PIL PIL

11.5

GEITENKAAS

9.25

HELE CHAMPIGNONS

7.75

Vers van het mes, met zontomaatjes, geroosterde notenmix,
Parmezaanse kaas en basilicum mayonaise
Gamba's gebakken in olie en knoflook, geserveerd in roomsaus
Lauw warme geitenkaas met amarena kersen, walnoot en aceto
siroop op een bedje van sla
In knoflookboter gebakken, om je vingers er bij af te likken

MAALTIJDSALADES
RUNDERCARPACCIO

17.5

GEBAKKEN OSSENHAASPUNTJES

17.5

LAUWWARME GEITENKAAS

14.5

Flinterdun gesneden met zontomaat, geroosterde notenmix,
Parmezaanse kaas en basilicum mayonaise
Met een mix van spekjes, taugé, champignons en teriyakisaus
Met Amarena kersen, walnoot en aceto dressing

HOOFDGERECHTEN

VLEES & VIS

29.5

Een goei stuk vlees en vis. Een heerlijke
combinatie van tournedos en gamba

TOURNEDOS

26.5

22.5

1/2 KREEFT

18.5

ZALMFILET

Overheerlijke spareribs waarvoor je wéér graag
naar Ons Thuys komt

SCHNITZEL 'ONS THUYS'

18

Geen zin in vlees? Probeer onze goed gevulde
quiche

DAGPRIJS
Een heerlijke halve kreeft met (reuze) gamba's
en spinazie
19.5

JOHNNY'S STOOFPOTJE

18.5

Met in bokbier gegaard mals rundvlees, een
echte favoriet van onze chef

17.5

Vegetarische truffelrisotto met Parmezaanse
kaas en bospaddenstoelen

QUICHE VEGA

18

Gebakken zalmfilet op een bedje van verse
tagliatelle

Met fijngesneden ham, ui, champignon en met
kaas gegratineerd

TRUFFELRISOTTO

VIS VAN DE DAG
Vraag de bediening welke vis vandaag op het
menu staat en laat je verrassen

Op traditionele wijze gebakken met peper-,
champignon-, of rode portsaus

SPARERIBS

16

Met verse atjar, gebakken uitjes, kroepoek en
natuurlijk satésaus

In de pan gebakken tournedos met verse
tagliatelle, roquefort en rode portsaus

TRADITIONELE BIEFSTUK

KIPSATÉ XL

FALAFEL
Verse bij 'Ons Thuys' gemaakte falafel met
tzatziki en Turks brood

17.5

17.5

