DINEREN BIJ ESCOBAR VANAF 17U TOT 22u

Een plek waar je gezellig met vrienden of met z’n tweetjes komt genieten
van alle gerechten bij ons op de menukaart.
Lekker voor jezelf of gezellig om te delen.
Onze koude gerechten zijn gebaseerd op tussengerecht porties, De warme gerechten
worden plain geserveerd u kunt dus genoeg proeven.
Om het compleet te maken kunt u er sides dishes bijnemen.

ESCOBAR’S GEDACHTEN……

Startend met een glaasje bubbels & bites, Gevolgd door meerdere gerechten van onze
menukaart.
Met een glas of fles wijn uit onze wijnkaart.
Misschien heeft u ook nog een plaatsje vrijgehouden voor onze heerlijke desserts.
Afsluitend met een aangeklede warme drank.
Maar om het feest helemaal compleet te maken kunt u er ook een digestief bijnemen.

BITES
Tempura soft shell krab met wakame & dashi ponzu

€ 8,50

Spicy Edamame VEGA

€ 4,50

Oester met green juice 2st.

€ 7,50

Buikspek ‘’Escobar’’

€ 6,50

Mini rendang kroketjes met sriracha mayonaise 2st.

€ 6,00

Brood met dip

€ 4,00

CHARCUTERIE
Rilette van gekonfijte eend

€ 12,50

Paleta iberico pata negra 50gr.

€ 12,00

Truffel salami

€ 8,50

Prosciutto di Umbria

€ 7,40

Bresaola rund

€ 8,50

Charcuterie mix

€ 16,50

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

KOUDE GERECHTEN
Kingkrab met granny smith , yoghurt, radijs & schaaldieren vinaigrette

€ 12,50

Platgeslagen rund, ganzenlever & truffel

€ 15,50

Terrine gepofte groenten, amandel & piperade coulis VEGA

€ 10,50

Gazpacho tomaat met Griekse yoghurt & basilicum VEGA

€ 10,50

WARME GERECHTEN
Simmentaler rund & chimichurri

€ 15,00 p.p.

Heilbot & beurre blanc

€ 15,00 p.p.

Ravioli groene asperges & zongedroogde tomaten VEGA

€ 11,50 p.p.

SIDES
Gnocchi met Parmezaan

€ 4,00

Verse friet met truffelmayo

€ 4,00

Ratatouille van seizoen groenten

€ 4,00

Salade Escobar

€ 4,00

Brood met dip

€ 4,00

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

PIZZA ESCOBAR
Steenoven pizza met gorgonzola, walnoot & rucola VEGA

€ 12,50

Steenoven pizza mortadella, pistache & mozzarella

€ 12,50

DESSERTS
Meloen met munt & Ricard

€ 8,50

Aardbeien cheescake met kokos & citrus

€ 10,50

Assortiment geaffineerde kazen met garnituur & huisgemaakt pruimenbrood

€ 12,00

Friandises voor bij uw warme drank

€ 3,50

*Had u graag een bijpassende dessert wijn? Onze medewerkers schenken het graag voor u in.

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

