SOEP

De soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten maken deel uit van het 3-gangen menu.

Geserveerd met stokbrood

3GANGEN MENU

3GANGEN MENU

Onderstaande (KAN
soepen,
voorgerechten,
TOMATENSOEP
OOK
)
hoofdgerechten en nagerechten maken deel uit
room | krokante basilicum

Onderstaande soepen, voorgerechten,
hoofdgerechten en nagerechten maken deel uit
van het 3-gangen menu. Dit geldt niet voor de 6
oesters, Lloyd’s essentials en bijgerechten.

van het 3-gangen menu. Dit geldt niet voor de 6
oesters, Lloyd’s essentials en bijgerechten.

AARDPERENSOEP
truffelschuim | balsamico-parels | pijnboompitten

3GANGEN MENU €37,50

€

Dit geldt niet voor de 6 oesters, Lloyd essentials en bijgerechten.
7,50

8,50

Lloyd Hotel blijft graag dichtbij. Ons eten wordt bereid in eigen keuken; vlees en vis zijn
duurzaam geproduceerd en gevangen; de meeste groenten worden biologisch verbouwd.
Wij kennen al onze producenten en leveranciers en zijn er trots op met hen samen te werken.
We houden graag rekening met dieetwensen, allergieën en voorkeuren.
Vraag onze medewerkers naar hun lievelingsgerechten!

VOORGERECHTEN
3 OF 6 OESTERS

9,00 / 17,00

BIETENPORIYAL
saffraan-parelcouscous | bitterbal van appel en doperwt | crème fraiche

9,50

KNOLSELDERIJ
crème en gegrild | boleet | oesterzwam | gerookte amandel

9,50

POMPOEN EN PULPO
zachtgegaard | roodlof | massala-mayonaise

10,50

STEAK TARTARE
aangemaakt | krokante bloemkool | piccalilly-schuim

10,50

= veganistisch

LLOYD ESSENTIALS

€

Pastagerechten en salades worden geserveerd met stokbrood.

HOOFDGERECHTEN
PURPURA
gegrild | tomatenpolenta | bietensalade | geiten labneh | boleet

19,50

SCHOLFILET
gebakken | mousseline van zoete aardappel | geroosterde Chantenay-wortel | ingelegde paarse bloemkool

23,50

WILD ZWIJN RUGFILET
gegrild | bitterbal van hertenrendang | knolselderijcrème | karmozijn peer | wildjus

24,50

LENDE
geroosterd | hete bliksem met waterkers | peterseliewortel | radijs | paddenstoelenjus

24,50

STEAK TARTARE
aangemaakt | krokante bloemkool | piccalilly-schuim | patat met mayonaise

21,00

NAGERECHTEN
RABARBER EN SINAASAPPEL

= vegetarisch

BIETENSALADE
freekeh | geiten labneh | mini-boerenkool | pesto | walnoot

16,50

CAESAR SALADE
Poulet Noir | ansjovis | gepocheerd ei

16,50

GNOCCHI
à la Romana | Parmigiano | Gorgonzola | spinazie | walnoot

16,50

PASTA POMODORI
Parmigiano | basilicum

13,50

PASTA VONGOLE
peterselie | witte wijn

17,00

VEGAN BURGER
keuze uit patat van gewone of zoete aardappel met (vegan) mayonaise

16,50

HAMBURGER MET SPEK
keuze uit patat van gewone of zoete aardappel met mayonaise

16,50

9,50

confituur | dragon | vijg | citrusgel | amandel | karnemelkijs

BIJGERECHTEN
BRAMEN PANNA COTTA
witte chocolade | krokante koek | sorbet van rode biet | basilicum | Granny Smith

9,50

GATEAU CHAUD
chocolade | banaan met koffielikeur | roomijs van tonkabonen

10,00

LLOYD CITROENTAART

5,50

LLOYD APPELTAART
met of zonder slagroom

5,00

SELECTIE VAN 3 KAZEN
balsamicostroop | walnoten | noten- en vruchtenbrood

9,50

GROENE SLA

4,50

GEGRILDE GROENTEN

6,00

PATAT MET MAYONAISE

5,50

PATAT VAN ZOETE AARDAPPEL

5,50

