Diner
Om mee te beginnen
Anton’s broodplank

€ 5,00

Italiaanse tomatensoep

€ 6,50

Erwtensoep

€ 6,95

Goedgevulde vissoep

€ 6,50

desembrood en diverse smeersels

geruld gehakt en Italiaanse kruiden

Oer-Hollandse snert met
scharrelvarkensvlees en -spek van
het Livar kloostervarken

witvis, garnalen en zalm

Carpaccio van ossenhaas

€ 11,50

Hollandse garnalencocktail

€ 11,95

Gamba’s in curry look saus

€ 12,95

oude kaas, breadbeans en pesto

met cocktailsaus

in knoflook gemarineerde gebakken
Gamba’s

Gekruide Hotwings

gekruide hotwings met chilisaus
en ketjap

€ 9,95

Schnitzel

Vlees

€ 15,25

peper- of champignonsaus

Schnitzel Anton

€ 17,25

Boterzachte
runderstoofschotel

€ 13,95

Wildstoofschotel

€ 16,95

Rumpsteak

€ 17,95

Spareribs

€ 17,95

Surf en turf

€ 19,95

Mixed- Grill

€ 19,95

Wildduo van hert en zwijn

€ 22,50

gebakken champignons, ui, tomaat
en kaas

gestoofd in bier

gestoofd in een wildfond en rode wijn

gegrilde steak met een peper- of
champignonsaus

gemarineerde ribbetjes
(zoet of pittig)

steak met gemarineerde gamba’s
en bearnaise saus

Rund, Varken en Kip met bijpassende
koude sausjes

geserveerd met een saus van
sjalotjes en rode port

Anton’s Proeverij

€ 28,50 p.p.

een goed gevulde tafel in 2 rondes
met een selectie van onze avond kaart
(vanaf 2 personen)

Kipsaté

€ 14,95

grote spies van gemarineerde kipfilet
met satésaus

Voor onze kleine gasten informeer
naar onze speciale kinderkaart

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met oer friet,
mayonaise en bijpassende garnituur

Vegetarisch
Groenteburger

€ 14,95

Pasta vegetarisch

€ 14,95

met chilisaus

penne met champignons en truﬀel
gegratineerd met kaas

Burgers
Classic burger

€ 11,95

Cheeseburger

€ 12,95

BBQ Bacon burger

€ 14,95

Chickenburger

€ 14,95

Groenteburger

€ 14,95

125 gr rundvlees en burgersaus

125 gr rundvlees, kaas en burgersaus

125 gr rundvlees, bacon en
smokey bbq saus

125 gr kip, hot chili en sweet paprika

met chilisaus

Vis

Noorse zalmfilet

€ 16,95

Fish and chips

€ 13,95

Vis Matelote

€ 18,95

hollandaisesaus

geserveerd met remoulade saus

gamba’s, zalm en tilapia
geserveerd met kruidensaus

Graag denken wij met u mee.
Heeft u een dieet, allergie of andere wensen?
Dan horen wij dit graag!

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met oer friet,
mayonaise en bijpassende garnituur

Nagerecht
Dame blanche

€ 5,50

Anton’s sorbet

€ 6,50

Voodoo Taartje

€ 6,95

Bon-Bon van Caramel

€ 6,95

Frozen yoghurt

€ 5,50

Frozen yoghurt

€ 3,95

Kaasplankje

€ 9,95

Appeltaart

€ 2,95

Ketskoek

€ 2,95

Bevroren fruit

€ 1,50

Cornetto

€ 2,00

Magnum classic

€ 2,25

twee bolletjes vanille-ijs met
warme chocoladesaus

mango-ijs, cassis-ijs en citroenijs
met vers fruit

chocolade lavataartje met
pistache-ijs en slagroom

met maple karamel-ijs en slagroom

limoncello

• honing en walnoot
• karamel en stroopwafel
• chocolade en smarties

hollands kaasplankje met
vijgenchutney en kletzenbrood

met slagroom (€ 0,30)

met slagroom (€ 0,30)

• kinderijsje rood fruit
• kinderijsje appel-peer

