HOTEL

WELKOM BIJ

CENTRAAL

Onze wijnkaart is met
zorg samengesteld,
maak gerust uw keuze.

No Food, No Fun!

Welkom bij Hotel Centraal, waar de keuken de moeite waard is: eerlijk en puur.
De verschillende invloeden en de passie van onze keukenbrigade komen terug in de
verrassende gerechten. Een lekker wijntje erbij? Vraag dan even naar de wijnkaart.
Wij wensen u smakelijk eten en een fijn gezelschap.
Onze ingrediënten worden met zorg en seizoensgebonden gekozen.
Dat Hotel Centraal een veelzijdig bedrijf is, behoeft geen verdere uitleg.
Graag verzorgen wij uw bruiloft, feestavond, familiediner in aparte ruimte of
een uitgebreide catering op locatie.
Kijk voor meer info op www.hotelcentraal.nl
VOLG ONS OP FACEBOOK, TWITTER OF INSTAGRAM VOOR DE LEKKERSTE AANBIEDINGEN EN NIEUWE IDEEËN.

SPECIALITEITEN
Trio Boerenbrood

TRAMEZZINO POMODORE

parmaham - zalm - brie kopje tomatensoep

9,50

gebakken kipfilet - rode ui - champignon paprika - cashewnoten - spicy - thaisaus

8,75

kalfsrosbief - tonijnsalade
Parmezaanse kaas - kappertjes

8,95

Parmezaanse kaas - pijnboompitten truffelmayonaise

9,50

Boerenbrood Thaise kip

Boerenbrood Vitello Tonato

Molenaarsbrood carpaccio
12 Uurtje

3 sneeën bruin- of witbrood - gebakken ei ham - kaas - rundvleeskroket kopje tomatensoep

Boerenbrood geitenkaas

9,50

auberginetapenade - venkelsalade balsamico uitjes - geroosterde druiven walnoten - honing

8,75

Tunnbrod - gemarineerde zalm avocado - rode kool

8,25

huisgemaakte tonijnsalade
Tonijnsalade - sla - tomaat - komkommer

8,25

Zweedse zalm

Rustieke bol

Wij gaan ervan uit dat uw lunch een uitje is. Zit u
vandaag wat krapper in de tijd? Laat het ons weten!

Tramezzinobrood is wit brood zonder korst, met de
smaak van tomaat en oregano

Tosti

ham - kaas

4,95

ham - kaas - champignons - spek - ui - prei

6,75

gerookte zalm - ei - sla

9,50

Tosti Centraal

Tramezzinorol krabsalade

EIERGERECHTEN
Uitsmijter
ham - kaas

6,95

ham - kaas - champignons - ui - prei

8,25

ham - kaas

7,50

ham - kaas - champignons - ui - prei

8,50

brie - tomaat - bosui - rode ui

8,25

Uitsmijter Centraal
Omelet

Omelet Centraal
Omelet Brie

Deze gerechten zijn vegetarisch

LUNCH & SPECIALITEITEN

DIKKE MIK!

Salade carpaccio

Gezond

7,95

ham - kaas - ei

Huisgemaakte krabsalade

8,75

Twee kroketten

7,50

ham - kaas - spek - champignons - ui - prei

8,50

Centraal uit de oven

SOEPEN

Tomatensoep

DE BEROEMDE !
prei - lente-ui - mozzarella - room

6,25

tomatenblokjes - bleekselderij kip - miehoen - kruiden

6,25

Hollandse garnalen - zalm bieslook - paprika olie

7,50

kijk voor deze soep bij ons maandmenu

6,25

Oosterse kippensoep
Schaaldieren bisque
Soep van de maand

Soepen worden geserveerd met een ambachtelijke
broodstengel.

SALADES

DE KEUZE UIT GROOT OF KLEIN

Vegetarische salade

gefrituurde brie - bietjes abrikoos - amandel - venkel
sinaasappel - honing

11,95 14,95

Parmezaanse kaas pijnboompitten truffelmayonaise

Salade Centraal

12,95 15,95

DE MEEST VERKOCHTE EN DAAR ZIJN WE TROTS OP!
krokant gebakken kip - Parmaham crouton - ei - Parmezaanse kaas gepofte tomaatjes ras el hanout mayonaise
12,95 15,75

Schippers salade

gravad lachs - Hollandse garnalen makreel - tonijnsalade krabsalade

15,95 18,95

gamba’s - geroosterde paprika courgette - olijven gedroogde tomaat - croutons piment-knoflookmayonaise

14,75 16,95

Spaanse salade

PLATESERVICE

Spareribs DE BEKENDE VAN CENTRAAL
knoflooksaus - friet - salade

17,25

kip van de grill - atjar - kroepoek friet - salade

15,95

kabeljauw - zalm - prei - knoflookroom Paella - salade

17,25

shiitake - paksoi - mihoen - omeletreepjes gele rijst - salade - chili-knoflooksaus

15,25

Super saté

Spaans vispannetje UIT DE OVEN
Vegetarische loempia

Deze gerechten zijn vegetarisch

SOEPEN, SALADES & PLATESERVICE

MAAND MENU
VOORGERECHT

SEPTEMBER 2019

Zalm tartaar

gepekeld - aardappelsalade - piccalillycrème krokante kappertjes - radijs

of

Maiskipfilet

zacht gegaard - couscous - pompoencrème gemarineerde shiitake - dragonmayonaise

Soep

Gele paprika soep

Tomatenblokjes - bleekselderij – bieslook – amandel

Hoofdgerecht

HIGH TEA
per persoon

Hartig - kopje tomaten soep - wrap met
gerookte kip - mini broodje tonijnsalade sandwich ei - pizza bonbon - croissant

19,25

Zoet - macaron - scones met lemon curd -

mini donut - petit four - griekse yoghurt muffin - brownie

Vanaf 2 personen en graag even reserveren.

De High Tea bij Centraal, een echte traktatie!
Een eeuwenoude Engelste traditie, maar ook al
jarenlang populair in Nederland. Lekker genieten van
heerlijke zoetigheden en hartige hapjes. Uiteraard
met onbeperkt theeleuten tijdens de High Tea.

Forelfilet

zacht gegaard - aardappeltaartje seizoensgroenten - witte wijn jus

of

Kalfsentrecôte

van de gril - aardappeltaartje - seizoensgroeten jus van gepofte knoflook

Nagerecht
Citrus

lolly van citrus - frambozengel - blauwe bessen merengue

of

Kaasdessert

geitenkaas - blauwader - overjarige kaas krentenbrood - vijgencompote

Driegangen:

KINDERMENU

Tomatensoepje met room

3,90

Snackspies met frietjes

voor - hoofd - nagerecht

p.p. 29,75

bitterbal - frikandel - kipnugget frietjes appelmoes - mayonaise

5,75

voor - soep - hoofd

p.p. 33,50

Keuze uit: frikandel - kroket- kipnuggets

5,75

voor - soep - hoofd - nagerecht

p.p. 37,50

ook mogelijk met appel of spek (meerprijs)

6,95

Driegangen:
Viergangen:

Snack naar keuze

Pannenkoek naturel

MAANDMENU · HIGH TEA · KINDERMENU

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Brood vooraf

Hereford experience rundersteak

Ons keukenteam heeft de inspiratie weer bijeen
gebracht voor heerlijke voorgerechten. Kunt u nu
geen keuze maken dan raad onze chef onze
overheerlijke proeverij aan!
3 dipjes met Bourgondisch brood en toast tomatentapenade - pestodip - aïoli

Carpaccio gemarineerd

zwarte peper - tijm - rypenaer - balsamico
uitjes - zoetzure tomaatjes - rucola pimentmayonaise

Geitenkaas & blauwe bes

zoete aardappel wafel - blauwe bessen compote - bietencremé - zoetzure wortel sinaasappel - honingsiroop

Gamba & Parmaham

pesto gamba - pasta salade - parmaham meloen - avocadocremé

Voorgerecht maandmenu
kijk voor dit gerecht bij ons
maandmenu keuze vis of vlees

SOEPEN

Tomatensoep DE BEROEMDE !

6,50
11,25
10,95
11,50
10,25

6,25

tomatenblokjes - bleekselderij - kip miehoen - kruiden

6,25

Schaaldieren bisque

Hollandse garnalen - zalm bieslook - paprika olie

7,50

kijk voor deze soep bij ons maandmenu

6,25

Soep van het maandmenu

heerlijk mals - gegrild - jus van
rozemarijn en knoflook

Varkenshaas

23,95

spek - aardappeltaartje - peperjus

19,50

zacht gegaard - aardappeltaartje seizoensgroenten - dragon - port jus

18,75

gegrild - aardappeltaartje - seizoensgroenten - tomaten - jus - basilicum

20,50

Parelhoenderfilet

Zeewolf & Gamba

Dorade

van de grill - aardappeltaartje - seizoensgroenten - hollandse garnalen - kerrie jus

18,95

fris kruidig - thijm - blauwaderkaas gepofte tomaat - shiitake - romanesco balsamicosiroop

16,25

kijk voor dit gerecht bij ons maandmenu
keuze vis of vlees

18.95

Citroen-prei risotto

Hoofdgerecht van het maandmenu

prei - lente-ui - mozzarella - room

Oosterse kippensoep

Ons keukenteam heeft weer een ruime keuze aan
seizoensgerechten, uit de zee en van het land, voor u
bedacht. De hoofdgerechten worden geserveerd met
friet en salade.

Indien u liever een kleinere portie soep wilt is dit ook
mogelijk.
Soepen worden geserveerd met een ambachtelijke
broodstengel.

Deze gerechten zijn vegetarisch

DESSERTS

Mango & aardbei

mousse - verse aardbeien - witte chocolade
parfait - griekse yoghurt - basilicumsiroop kletskop

7,50

vanille-ijs - chocoladesaus - slagroom

6,95

kijk voor dit dessert bij ons maandmenu

6,75

van kazen - vijgencompote - noten - brood

9,95

Dame Blanche KLASSIEK

Dessert van het maandmenu

Luxe kaasplateau wisselend assortiment

Kinderijsje

met een leuke verrassing

DINER

4,10

