DINER KAART
Beste Gast,
Welkom in restaurant ‘Korenbeurs Culinair’. Wij hopen dat u geniet van onze vers
bereide gerechten. In ons huiselijk restaurant kunt u terecht voor een uitgebreid
ontbijt, een a la carte lunch of diner.
De heerlijke gerechten en de bekende Korenbeurs Culinair service staan garant voor
culinair genieten van (dag)verse producten en gerechten. Onze menukaart biedt een
ruime keuze aan vis-, vlees,- vegetarische- en seizoensgerechten.
In principe worden alleen biologisch verantwoorde ingrediënten ingekocht en
gebruikt. Daar waar mogelijk hebben lokale leveranciers (agrariërs / veeteelt
bedrijven) onze voorkeur.

Doordat de bereiding in eigen keuken plaats vind bevatten onze gerechten geen of
zeer weinig kunstmatige toevoegingen. Bijzondere diëten, bijv. zoutarm of gluten,
lactose, sojavrij, kunnen vooraf met ons afgestemd worden om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij uw behoefte.

Betalingswijze? Pinbetaling, Creditcard Of Cash A.U.B.
Prijzen zijn geldig tot 31-12-2019

Heerenstraat 17, 4453 AA ’S Heerenhoek | www.korenbeursculinair.nl

DINER KAART
VOOR – of TUSSENGERECHTEN

Keftedes balletjes in tomaten-groentensaus

Portie gehaktballetjes van 100% rundvlees in een licht pittig gebonden saus
( lactose, selderij) van tomaat, groenten en Griekse kruiden.
Brood (gluten) met verse tzaziki (lactose, melk, selderij)

Steak Tartaar (als hoofdgerecht met friet € 14.95)

€ 5,95

€ 12,50

Van onze fijnste ossenhaas gesneden “steak tartaar” met een fijne melange
van o.a. kruiden, mosterd en ei. Begeleidt met een stevige vers gegrilde
“boterham” (gluten) en knoflookmayonaise (ei) van ’t huis.

Kastanje champignons op toast

€ 7,50

Biologische kastanje champignons gebakken met heerlijke rode ui, fijne
kruiderij (soja,selderij). Toast van ons boerenbrood (gluten) gegrild met
kruidenolie. Kruidenboter. (soja, lactose, selderij)
SOEPEN # dagelijks zijn minimaal 3 soorten soep beschikbaar

Uiensoep Culinair met brood-kaas-ui topping

€ 3,95

Champignoncrème soep

€ 3,95

Thaise kippensoep

€ 3,95

Kerrie – kokos soep

€ 3,95

Korenbeurse Vissoep

€ 6,95

Verse rode – en witte uien vormen de basis van deze gebonden soep.
Een fors boeket kruiden en verse peper maken het af.
Onze uiensoep is volledig vegetarisch samengesteld op basis van
groentebouillon (selderij).
Een mix van witte en kastanjechampignons met onze speciale kruiden,
groentebouillon (selderij) en koemelk (lactose) zijn de basis voor deze romige
soep. Volledig vegetarisch samengesteld.
Lichtgebonden kippensoep met groenten, rawit (rode peper)
(selderij).
Gebonden kerriesoep met fijne groenten, taugé en rawit.
(bevat gluten, selderij, lactose)
Gebonden soep met witvis en mosseltjes, tomaten, groenten (selderij) en een
vleugje galanga (verse laos). Spiesje van garnaaltjes. Bevat vis, schaal schelpdieren.

Soep op basis van groentebouillon

Naar keuze; tomaten, tomatengroenten of groentesoep
(selderij, kan gluten bevatten)
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€ 3,95

DINER KAART
» VVLLEEEESS
T-Bone Korenbeurs

€ 24,50

Bekri Meze

€ 19,50

Brochette van de Blonde

€ 18,95

» VVIISS
Cataplana Royal Korenbeurs

€ 21,50

Garnalenspies in look

€ 18,00

» VVEEG
GEETTA
AR
RIISSC
CH
H
Gegrilde Aubergine “Akropolis”

€ 17,50

Linzen Burger

€ 15,00

HOOFDGERECHTEN

Van onze Blonde Aquitaine stal worden mooie T-Bone steaks gesneden met
een gewicht van 500-600 gram. Met gebakken champignon en
peperroomsaus (melk, lactose). Bevat soja. Standaard medium gegaard.
Stukken malse varkenshaas volgens authentiek Grieks recept uit de regio
Kos, gebraden in olijfolie met mosterd, rode wijn en verse kruiden.
Een verse Griekse salade en Tzaziki maken het geheel compleet.
Bevat varkensvlees, selderij, mosterd, kan sulfiet bevatten (rode wijn).
Heerlijk gegrilde spies van malse jodehaas (rundvlees) met versgebakken
champignons met rode ui en peper. Geserveerd met frisse salade en
kruidenboter. Bevat soja, melk (lactose), selderij.
HOOFDGERECHTEN

Heerlijke stoofschotel van kabeljauw/schelvis, zalm en mosseltjes.
Geserveerd een kleine salade en witte rijst of dikke frieten.
Bevat vis,schaal – schelpdieren, selderij.
Drie garnalenspiesjes (schaaldieren) gemarineerd in een kruidige
knoflookmelange op een bedje van warme groentjes met gember.
Bevat soja, selderij
HOOFDGERECHTEN

Plakken gegrilde aubergine dienen als basis voor deze schotel met een
topping van heerlijke roerbakgroenten en ons Griekse kruidenpalet.
De schotel wordt aangevuld met een dagverse Griekse salade met
vegetarisch gestremde Feta.
Bevat ei, lactose, selderij/koriander. Kan gluten bevatten.
Smakelijke en hartige combinatie van verschillende groenten, rode linzen en
kruiden gemaakte burger geserveerd op een gegrild broodje.
Een vegetarische warme stroganoffsaus, sla, tomaat en komkommer
begeleiden het geheel. Bevat selderij. Kan lactose, gluten bevatten.

Alle hoofdgerechten serveren wij standaard met
dikke frieten en mayonaise
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DINER KAART
NAGERECHTEN / DESSERTS

Chef’s Choice

€ 6,50

Aardbeien Bavarois

€ 6,50

Diepvries “Spiegelei voor volwassenen”

€ 7,50

Softijs sorbet (vanaf Pasen beschikbaar)

€ 8,00

Dame Blanche

€ 6,50

Griekse hangop met honing en walnoten

€ 5,00

Banana Split Korenbeurs

€ 6,50

Een Gewoon Lekker IJsje

€ 3,75

Een interpretatie van de chef op basis van beschikbare ijs, zuivel en
fruitsoorten aangevuld met garneringen. Bevat melk,ei, lactose.
Kan sulfiet (fruit en nootjes) en cacao bevatten.
Dessert van bavarois met vruchtensaus en een bolletje Dame Blanche ijs en
slagroom. Bevat melk,ei, lactose, rundergelatine,glucose. Kan sulfiet (fruit
en nootjes) en cacao bevatten.
Vanille roomijs met een topping van advocaat en een garnering van
boerenjongens en fruitsaus. Slagroom. Bevat melk, ei, lactose
Vanille softijs met vruchten en een shotje Malibu en versgebrand amandel
schaafsel. Bevat melk, ei, lactose. Kan sulfiet (nootjes) bevatten
Heerlijke bolletjes ijs met een chocoladedressing en een vleugje
sinaasappellikeur. Bevat melk,ei, lactose
Dikke Griekse yoghurt met honing en versgeroosterde walnoten.
Bevat melk, lactose
Plakjes gerijpte banaan op een dressing van fruit en overgoten met
chocoladesaus. Heerlijke bolletjes ijs en slagroom maken het geheel compleet.
Bevat melk,ei, lactose
Als een nagerechtje er eigenlijk niet meer in kan is dit de oplossing. Een
klein dessertje op basis van ijs en vruchtensaus met een toefje slagroom.
Bevat ei, melk/lactose, soja

Allergenen informatie
De schuin gedrukte rode tekst zijn allergenen.
Wij koken standaard glutenvrij, glutenhoudende producten worden apart bereid en geserveerd.
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