IJs

Kabouterijsje (klein ijsje)				
€ 4,00
Vruchtensorbet 					€ 5,50
Dame Blanche						€ 5,50
2 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom
Peche Melba						€ 5,50
vanille-en aardbeienijs met perzik en slagroom
Banaan Royal						€ 5,50
vanille-en chocolade-ijs met banaan en slagroom
Poire Belle Hélène						€ 6,25
vanille-en kaneelijs, peer, warme chocoladesaus
en slagroom
Coupe Tropical 						€ 6,25
Vers fruit met vanille-ijs en slagroom			
Coupe Créole						€ 6,25
2 bollen vanille-ijs met advocaat,
warme chocoladesaus en slagroom			
Luikse wafel							€ 6,50
met vanille-ijs, vers fruit en slagroom			

Kipspecialiteiten
Restaurant

Taarten uit eigen keuken

Cheesecake met fruit en slagroom			
€ 5,50
Appeltaart met vanille-ijs en slagroom		
€ 5,50
Tiramisu							€ 6,50

Internationale koffies
Irish met Ierse whiskey en slagroom			
French met Grand Marnier en slagroom		
Brazil met Tia Maria en slagroom		
Italian met Amaretto en slagroom			
Spanish met Licor 43 en slagroom			

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

www.kabouterhut.nl

De Kabouterhut
BW-laan 202 Amersfoort
Tel: 033 - 461 90 92

Vette vingers
Warme voorgerechten Koude voorgerechten
Pasteitje met kippenragout € 7,00
Gebakken kippenlevers
€ 7,00
met champignons, spek en uien,
in roomsaus.
Champignonkoppen
€ 7,00
in bierbeslag met tartaarsaus
Knoflook gamba’s
€ 8,50

Griekse salade
Rauwe ham met meloen
en een portsaus
Gerookte zalm met toast
Rundercarpaccio

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 9,00

Altijd lekker

Soepen uit eigen keuken

€ 5,00
Tomatensoep • Kippensoep • Uiensoep • Soep van de maand

Kindermenu
Kipm- nuggets
u
r
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Halve kip				€ 10,00
Halve maiskip			
€ 11,50
Hele kip				€ 15,00
Gevleugelde ribbetjes		
€ 15,50
kipvleugeltjes en spareribs
Kip Piri Piri			
€ 15,50
Onbeperkt kluiven		
€ 18,50

€ 8,50
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Maaltijdsalade met kip		
€ 14,00
Krokante kipburger		
€ 14,00
Shoarma schotel, van kip
€ 14,00
met tomaat en paprika
Gebakken kippenlevers 		
€ 14,00
met spek, champignons en ui in roomsaus
Kalkoenschnitzel met ui,
€ 15,00
champignons en paprika			
Kipsaté				€ 15,50
kipfilet met satésaus
Gamba ’s en kipfilet		
€ 16,00
gewokt met mie en groenten		
Kipshaslickspiezen		 € 16,50
kippendij, paprika, ui en spek

Gevulde kipfilet
Hoofdgerechten
Ribeye in rode wijnsaus € 16,50
Hollandse biefstuk met
champignons en ui
€ 15,00
Spare ribs 			
€ 15,00

Vegetarische schotel
€ 15,00
met notenballen, een flensje gevuld
met tapenade, tortellini in roomsaus
en groententaart

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, salade en sausjes.

€ 16,00
Brie & Tomaat, geserveerd met honing-tijmsaus
Zalm, geserveerd met dillesaus
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, salade en sausjes.

Bijgerechten

Gemengde groenten 		
€ 3,00
Maiskolfje				€ 2,50
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