BIJ COSINEROS
DINER
Bij Cosineros specialiseert
zich in proeverijen!

PROEVERIJ VLEES
STARTER
Een verrassend broodje met smeersels
VOORGERECHTEN
n

Start extra feestelijk met een bijzondere

uitjes en gepocheerd ei

Cocktail of Mocktail.

VERRASSINGS
PROEVERIJ
Als Starter een verrassend broodje met

Klassieke rundertartaar met kappertjes,

?

smeersels, daaropvolgend de drie voorgerechten

n

Groene asperge met rauwe ham uit de oven

n

Rundvleescarpaccio met rucola, oude kaas,
truffelmayonaise en broad beans

SOEPEN
n

Tomatenbouillon. Van de lekkerste tomaten
hebben onze koks een heerlijke bouillon gemaakt
met garnituur van bieslook en tomaat

n

De mosterdsoep van Chef Michiel met spekjes
en een ongeëvenaarde smaak

en dan twee soepen.
Vervolgens drie hoofdgerechten geserveerd met
onze heerlijke huisgemaakte friet en mayonaise

HOOFDGERECHTEN
n

Saltimbocca met portjus. Ingerold kalfsvlees
met rauwe ham en salie

en een frisse salade.
We sluiten het diner af met drie nagerechten.

n

Kipspies van de BBQ met zoete maiskolf

n

Sukadestuk sous-vide bereid met donker bier

NAGERECHTEN
n

Crème brûlée met stukjes aardbei en
witte chocolade

Na het diner nog een heerlijke koffie of thee met
een likeurtje, cognac of een mooie whisk(e)y?

n

Cheesecake

Ook dat kan natuurlijk, dan heb je een

n

Cookie Dough ijs met sinaasappelsiroop
en kaneel

perfecte avond uit.

Voor kinderen hebben we een ook nog

De prijs van de proeverijen is € 40,- p.p.

speciale kaart. Vraag de bediening.
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PROEVERIJ VIS

PROEVERIJ VEGAN

STARTER

STARTER

Een verrassend broodje met smeersels

Een verrassend broodje met smeersels

VOORGERECHTEN

VOORGERECHTEN

n

Tartaar van verse tonijn met ui en limoensap

n

Groene asperges met gerookte zalm uit de oven

n

Salade van Brussels lof met Roquefort,

n

Gegrilde groene asperge met courgette

appel en walnoten

n

Carpaccio van Elstar appel met noten tapenade

SOEPEN
n

n

kruidendressing

Tomatenbouillon. Van de lekkerste tomaten

n

Mango- wortelsoep met kurkuma en gember

hebben onze koks een heerlijke bouillon gemaakt

n

Tomatenbouillon. Van de lekkerste tomaten

met garnituur van bieslook en tomaat

hebben onze koks een heerlijke bouillon gemaakt

Kreeftenbisque met garnalen

met garnituur van bieslook en tomaat
HOOFDGERECHTEN

Wrap met gamba’s uit de oven met limoensaus

n

en groentes

Gegrilde zoete aardappel in BBQ kruiden
met auberginesaus

n

Kabeljauwfilet met kruidenkorst uit de oven

n

Rouleaux van zalm met zeewier en dille

n

Gevulde Portobello met spinazie, zongedroogde
tomaat en gemengde noten

n

NAGERECHTEN
n

Tartaar van groente met een zalige

SOEPEN

HOOFDGERECHTEN
n

n

Huisgemaakte vegan pasta met pesto,
champignons en rucola

Crème brûlée met stukjes aardbei en
witte chocolade

NAGERECHTEN

n

Advocaatparfait met chocoladesaus

n

Sorbet van vers fruit met sorbetijs

n

Pure chocolademousse met vanille saus

n

Baklava van filodeeg met noten en maple syrup

n

Chocolade-bananen brood

Kom je er echt niet uit, dan zijn alle gerechten
van de kaart eventueel ook los te bestellen.

Prijs starter

€

5,50

Prijs per voorgerecht

€ 11,50

Prijs per soep

€

Prijs per hoofdgerecht

€ 22,50

7,50

Bij de hoofdgerechten serveren wij huisgemaakte
friet met mayonaise en een frisse salade
Extra warme groentes

€

2,50

Prijs per nagerecht

€

7,50
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