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VOORGERECHT, HOOFDGERECHT,
NAGERECHT NAAR KEUZE:

TOMATENSOEP
(Biersuggestie: blond bier)
Huisgemaakte tomatensoep met een
mediterraans tintje en basilicum.

Van dinsdag t/m donderdag elke dag
onbeperkt spareribs of gamba’s.
(inclusief een portie friet met mayonaise
en groenten)………………………18,50 p.p.

SOEP VAN DE CHEF
Een wisselende soep van onze chef.
Vraag onze bediening of kijk op onze
borden.

Menu’s worden geserveerd met een
gebakken groentemix en verse friet.
ALLEEN HOOFDGERECHT
Na 19.00 uur alleen in overleg met de
keuken i.v.m. eventuele drukte.
V staat voor onze vegetarische
gerechten.
Het is helaas niet mogelijk om apart af te
rekenen. Onze rekening is volledig
gespecificeerd zodat u de kosten zelf
onderling kunt verrekenen
Voor allergeneninfo kunt u zich wenden
tot het personeel.

V BRIEVINGERS
(Biersuggestie: tripel bier)
Brie gepaneerd in panko, rode ui,
walnootjes, gemengde sla en een
preiselbeeren compote.
TOK TOK SALADE
(Biersuggestie: witbier)
Een salade van rode ui, zontomaatjes,
Parmezaanse kaas, pestodressing e n kip
gebakken met knoflook.
(Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht)
PITTIGE SCAMPI’S
(Biersuggestie: witbier)
In pittige knoflookolie gebakken scampi’s
geserveerd met aioli en toast.
GEROOKTE SASHIMI VAN RUND
(Biersuggestie: dubbel bier)
Sashimi van diamanthaas uit onze
rookoven met pijnboompitjes,
zongedroogde tomaatjes en BBQ saus.
GEROOKT BUIKSPEK
(Biersuggestie: witbier)
Langzaam gegaard buikspek geserveerd
met mosterdsaus en toast.
OSSENHAASPUNTJES
(Biersuggestie: witbier)
Gebakken ossenhaas, champignons, rode
ui, gebakken in een oosterse saus.
(Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht)

BOURGONDISCH BREEKBROOD WIT EN
BRUIN MET 3 VERSCHILLENDE DIPJES
€0.95 P.P.

CARPACCIO “FF”
(Biersuggestie: amber bier)
Flinterdun gesneden rundercarpaccio met
truffelmayonaise, rucola, zongedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes.
(Tegen een meerprijs van 1,95 )

SPECIAALBIEREN VAN ‘T VAT
16 bieren van ’t vat. Elke maand
verrassend nieuwe bieren.
Voor meer info: kijk op onze borden.
SPECIAALBIEREN VAN DE FLES
Meer dan 80 verschillende bieren op fles,
deze vindt u op onze speciaalbier kaart.

Heeft u iets te vieren of te bespreken?
Bij FF kun je onder andere terecht voor:
Feesten, partijen, (bedrijfs)/diners en
vergaderingen.
Zie onze website: www.eetcafeff.nl
E-mail: info@eetcafeff.nl
Tel: 0499-872089

