(BOWLING)ARRANGEMENTEN
Restaurant l'Elephant met een
schitterend terras, gelegen aan een
groot water met een fontein is een
eigentijds ingericht à la carte
restaurant met ongeveer 80
zitplaatsen. Het restaurant biedt u
iedere 3 maanden een andere
menukaart, telkens voorzien van
heerlijke seizoensproducten.
Restaurant l'Elephant heeft een
nieuw concept! U heeft de keuze uit
een 2,3 of 4-gangen menu welke u
zelf kunt samenstellen. De prijzen
voor deze menu's zijn 2-gangen
(€26,50), 3-gangen (€30,50) en 4-

gangen menu (€34,50).

Bowlen en een 3-gangen keuze diner van de arrangement kaart
1 uur bowlen bowlen & 3-gangen diner € 33,50 per persoon ( zondag tot en met donderdag)
1 uur bowlen bowlen & 3-gangen diner € 35,50 per persoon ( vrijdag en zaterdag)
Kinderen t/m 12 jaar keuze van de kinderkaart

Speciale Dieetwensen en Allergenen
Het is bij restaurant l‘Elephant uiteraard mogelijk om met speciale wensen
en/of allergieën bij ons te komen eten. Onze chef zal dan, indien mogelijk,
een aangepast menu voorstellen. Wij raden aan eventuele speciale wensen
en/of allergieën bij het maken van uw reservering door te geven. Wij zorgen er
dan voor dat er voor iedereen iets heerlijks op tafel staat.
Allergenen lijst aanwezig

In ons restaurant is op verzoek een allergenen lijst aanwezig met betrekking tot al onze
gerechten. Mocht u vragen hebben over een bepaald product dan kunt u dit te
allen tijde inzien.

Arrangement menukaart januari t/m maart

Voorgerechten
Runderhaascarpaccio, Grana Padano, pijnboompitten, mesclun, basilicumolie
Beef Carpaccio, Grana Padano cheese, pine nuts, mesclun, basil oil
Zalm 40ºc, wakame, teriyaki, sjimeji, bosui
Salmon 40ºc , wakame, teriyaki, enoki, spring onions
Portobello, duxelles, Taleggio kaas, risottokoekje
Portobello, duxelles mushrooms, Taleggio cheese, risotto biscuit
Bospaddenstoelensoep, room
Mushroom soup, cream

Hoofdgerechten
Runderhaas tournedos, pompoencrème, sjalottenjus
Beef tournedos, cream of pumpkin, shallot sauce

(+ € 2,50)

Polderhoen, Parmaham, gorgonzola, gemengde groenten, tijmjus
‘’Polder’’ grouse, Parma ham, gorgonzola, mixed vegetables, thyme sauce
Kabeljauwfilet, zoete aardappelpuree, bimi, mediterrane salsa, pijnboompitten
Codfish fillet, sweet potato, bimi, Mediterranean salsa, pine nuts
Vegetarische pasta in een krokante linzenschelp
Vegetarian pasta in a crispy lentil shell

Nagerechten
Hazelnootschuimtaartje, pecannotenijs
Hazelnut froth pie, pecan ice cream
Valhrona chocolade chaud, citroenijs, frambozen kletskoppen
Valrhona chocolat chaud, lemon ice cream, raspberry biscuit
Biologische kazen uit het groene hart, 3 soorten kaas, medjoul dadels
Cheese platter, 3 kinds of cheese, Medjoul dates
***
Heeft u een allergie, vertel het ons.

