Lente-kaart
Nagerechten

Voorgerechten

€ 8,00

∞ Crème brûlėe van mango met gemarineerde mango en mangosorbet

∞

Wijnsuggestie Paul Mas Muscat € 6,75

∞

€ 10,00

Rillette van witvis en krab, japanse radijs, kreeftenmayonaise en kroepoek van black
quinoa
Wijnsuggestie Roemenie: Calusari Pinot Grigio € 5,00

Schwarzwalder kirichmeringue semifredo met Amarena kersen en
gesuikerde amandelen

∞

Ceasar Salade met gestoomde makreel, brunoîse van rode biet, Granny Smith,
Parmezaanse vlokken en croutons
Wijnsuggestie Spanje: Eylo Condesa Verdejo € 6,00

Wijnsuggestie Banyuls € 7,25

∞ Rundercarpaccio met rode pesto mayonaise, cherrytomaten, croutons, mesclun,
pijnboompitten en Manchego
Wijnsuggestie Argentinië: Portillo Malbec € 6,00

∞ Hangop van yoghurt met Malibu, gegrilde ananas en een gel van ananas

Tostade geitenkaas; Dunne krokante bodem met geitenkaas, vijgencompôte,
notenmix en veldsla
Wijnsuggestie Oostenrijk: Steiniger Gruner Veltliner € 6,25

Wijnsuggestie Paul Mas Muscat € 6,75

∞

∞

Cremeux van kokos, gel van mandarijn, kokosijs, meringue van mandarijn en krokante
pinda
Wijnsuggestie Paul Mas Muscat € 6,75

∞ Terrine van gekleurde biet met granaatappel, een krokantje van biet en een
frambozenvinaigrette
Wijnsuggestie Argentinië: Portillo Malbec € 6,00

∞ Rosé gegrilde kalfsrosbief met een salade van Rosevalaardappelen,
pimentmayonaise en een schuim van Old Amsterdam

∞ Kaasplateau van 3 binnen- en buitenlandse kaassoorten
Wijnsuggestie Pedro Ximinex € 6,75

Wijnsuggestie Italië: I Muri Negroamaro € 4,75

∞ Proeverij van diverse lekkernijen met koffie en een likeurtje ***

3-Gangenmenu Medium
3-Gangenmenu Large

De Vivaldi - kadobon
Ook zo genoten van dit uitje in Brasserie Vivaldi?
En gunt u een ander dit plezier ook?
Geef dan een Vivaldi-kadobon.

€ 31,00
€ 36,00

Menuprijzen zijn exclusief traditionele friet met mayoniase
en gemengde salade.

U kunt zelf het bedrag
en de gelukkige bepalen.

*** Toeslag € 4,00
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Hoofdgerechten

€ 15,00

∞ Gamba's met paksoi, babymais, zeekraal, tomatensalsa en kokosmelk

Hoofdgerechten
∞

Wijnsuggestie Chili: Caliterra Sauvignon Blanc € 5,75

∞

Geroosterde housesteak, gegratineerd met geitenbrie Alphenaer, gebrande pijnboompitten,
aardappelmousseline, voorjaarsgroenten en een rode wijn-sjalotsaus
Wijnsuggestie Chili: Montes Carbernet Sauvignon € 5,25

∞

€ 15,00

Ravioli van ricotta en spinazie met saliebotersaus, babyspinazie, pijmboompitten en
Parmezaanse kaas
Wijnsuggestie Chili: Caliterra Sauvignon Blanc € 5,75

∞

Risotto met doperwten, tuinkruiden, groene asperges, rucola en
Parmezaanse vlokken
Wijnsuggestie Roemenie: Calusari Pinot Grigio € 5,00

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een spaghetti van courgette, rodebieten
couscous en een Vadouvaan Beurre Blanc
Wijnsuggestie Frankrijk: Paul Mas Chardonnay € 4,25

∞

Huisgemaakte pittig gelakte spareribs met frisse kool, peensalade, bosui, sesamzaadjes en
een hoisinmayonaise
Wijnsuggestie Italië: I Muri Negroamaro € 4,75

∞

Bij alle hoofdgerechten serveren wij traditionele friet met mayonaise en gemengde
salade

Kalfsburger met geroosterde brioche brood, bacon, red Leicesterkaas, tomaat, augurk,
rode ui en een texmexmayonaise (met friet)
Wijnsuggestie Italië: I Muri Negroamaro € 4,75

Beste gast
Het team van Brasserie Vivaldi wil maar één ding, en dat is u te laten genieten van een
gezellige culinaire avond. Van afwasser tot bediening tot chef-kok, allemaal zetten wij
ons in om dit doel te bereiken. Maar ook wij zijn doodgewone mensen, dus natuurlijk
gaat er wel eens iets mis. Maar dat willen wij graag voor u oplossen.

Feesten en Partijen
Brasserie Vivaldi heeft naast het restaurant nog een zaal voor borrels, feesten en
partijen. Onze zaal is groot genoeg voor een flink gezelschap en knus genoeg
voor een intieme borrel. Deze zaal is daarmee bij uitstek geschikt voor grote
feesten zoals bruiloften, grote recepties, bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten en
communiefeesten. Ook voor koffietafels is deze zaal geschikt. In combinatie met
onze eigen keuken kunnen we voor elke groep buffetten en hapjes aanbieden.
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Heeft u op- of aanmerkingen, vertel het ons. Ook wij leren nog steeds van fouten en
zullen er alles aan doen om u met een goed en voldaan gevoel de deur uit te laten
gaan..
Oh ja, positieve reacties zijn uiteraard ook van harte welkom!
Met dezelfde passie en enthousiasme zoals wij in Brasserie Vivaldi werken, verzorgen wij
in onze Herenboerderij De Hucht uw feest of partij. Voor 20 tot vele honderden personen
hebben wij een passende, sfeervolle ruimte, bij mooi weer vaak met eigen terras. Ook
zakelijke bijeenkomsten verzorgen wij tot in detail.
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