Finnegan’s Irish pub&restaurant
U vindt hieronder verschillende keuze menu’s, maar uiteraard kunt u altijd met ons
overleggen over andere mogelijkheden.

Menu 1:
Voorgerechten:
 Tomatencremesoep met stokbrood en Ierse boter of
 Ierse omelet met brood&salade
Hoofdgerechten:
 Gepocheerde zalmfilet met venkelsaus of
 Quiche met bacon, cheddar en groenten

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Ierse friet en salade
Nagerechten:
 Mokka ijssensatie met slagroom en caramelsaus of
 Irish coffee met zelfgemaakte brownies
€ 19,50 p/p

Menu 2:
Voorgerechten:
 Romige champignonsoep met kervelolie of
 spinaziesalade met reepjes gerookte zalm

Hoofdgerechten:
 Rosbief met rode portsaus of
 Kruidig vispakketje met romige puree

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Ierse friet en salade
Nagerechten:
 Bread&butter pudding met een bolletje vanilleijs
 Bananencoupe met verse bananen en kwark
\
€ 20,50 p/p

Menu 3
Voorgerechten
 Gevogelte bouillon met reepjes omelet of
 Spinazie Salade met Basilicum dressing, Tomaat, Komkommer, Walnoten en

Gegratineerde Geitenkaas of
 Gerookte Zalm salade met mierikswortel dressing, Kappertjes, Rode Ui, gegarneerd
met Dille en Citroen
Hoofdgerechten
 250gram Kogelbiefstuk met kruidenboter of pepersaus of
 Gegrilde kipfilet met stukjes ananas in een romige kerriesaus of
 Vegetarische groentensouffleé met tomaten, champignons, uien, prei, kruiden, uit de

oven
Alle hoofd gerechten worden geserveerd met Ierse friet en salade
Nagerechten
 Appeltaart met vanille ijs en slagroom of
 Verse fruitcocktail (eventueel met vruchtensiroop) of
 Irish koffie met eigengemaakte brownies

€ 22,50 p/p

Irish Menu
Voorgerechten
 Potato & Leek soup with bread and Irish butter ( with or without grilled bacon) or
 Marinated smoked salmon carpaccio with toast.
Hoofdgerechten
 Shepards pie, with mashed potato, vegetables, meatloaf, gratineerd with parmesan
 Irish stew, with onions, vegetables, meat, Guinness beer and herbs.
Nagerechten
 Bread&butter pudding or
 Irish coffee with white chocolate mousse

€ 20,50 p/p

Vegetarisch menu
Voorgerechten
 Aardappelprei-soep met stokbrood en Ierse boter of
 Gemengde spinazie salade met gegratineerde geitenkaas, honing, walnoten,
komkommer en tomaat
Hoofdgerechten
 Tortilla’s gevuld met tomaten, uien, knoflook, paprika, prei en champignons,
gegratineerd met kaas geserveerd met zure room of
 Grote reuze champignons gevuld met lente-ui, tomaat en gegratineerd met brie
Nagerechten
 Fruit van het seizoen overgoten met room en likeur of
 Een smaakvolle combinatie van witte en bruine chocolademousse
€ 19,50 p/p

