VOORGERECHTEN
Soep van de dag ................................................... 5.50
Carpaccio van gerookte ribeye ........................ 8.75
Met rucola, aioli, kapperappels, pijnboompitten en oude
brokkelkaas

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
frisse salade, warme groente en wisselende
aardappelgarnituur.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden
tot het personeel.

NAGERECHTEN
Huisgemaakte IJskoffie ........................................ 5.50
Irish Coffee ............................................................. 5.95

VIS

Met whiskey en slagroom

Spaanse Coffee ........................................................ 5.95
Met likeur 34 en slagroom

Geitenkaassalade .................................................. 8.95
Warme geitenkaas op een pesto crouton met peer,
noten en aceto-balsamico stroop

Zalmfilet ............................................................... 21.50

Warme brownie met ijs en slagroom ................ 7.50

Met Hollandaise saus

Scholfilet .............................................................. 21.50
Met witte wijnsaus

Chef’s Runderburger (Groninger weiderund) .... 15.95
Met kaas, tomaat, bacon, salade en aardappelgarnituur
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Saté van de grill (kip) .......................................... 15.95
Met salade, brood, atjar, kroepoek en aardappelgarnituur

Mediterraans Runderstoofpotje ...................... 18.95
ES
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Thaise curry met gamba's of kip ....................... 18.95
(Ook vegetarisch te verkrijgen)

Varkenshaas ........................................................ 21.50
Met een champignonroomsaus

Surf en Turf .......................................................... 23.50
Runderhaas puntjes en gamba’s afgeblust met knoflook
sweet chilisaus

Vegetarische Burger .......................................... 15.95
Met kaas, tomaat, salade en aardappelgarnituur
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Quiche geitenkaas ..............................................11.50
Gevuld met 3 soorten kaas en een frisse salade en brood

INTERMEZZO MENU
3 gangen menu ................................................ 31.50
Met een vrije keuze uit de kaart

Incl. 2 glazen wijn naar keuze ........................ 37.50

Coupe Mista Frutta ............................................... 6.95
Een frisse combinatie van 2 soorten huisgemaakt fruit ijs
en vanille ijs, rijkelijk gegarneerd met vers fruit en slagroom

Rijksstraatweg 152 Haren

Wij zijn elke dag geopend vanaf 10.00 uur
U kunt bij Intermezzo dineren vanaf 17.00 uur

DINERKAART
Sociale media

Volg de laatste acties en aanbiedingen op Twitter, Facebook of Instagram.

Rijksstraatweg 152 Haren - (050) 535 17 27 - www.intermezzoharen.nl

