b a r - r e s t a u r a n t

Welkom bij Geoff’s waar u heerlijk ontspannen kan genieten van ons concept.
Bij Geoff’s leggen we de nadruk op eerlijke en smaakvolle producten.
U kunt bij ons 5 dagen per week Lunchen en Dineren.
In de zomer hebben wij een heerlijk terras aan het water aan de ringvaart.
De keuken bij Geoff’s is gevarieerd en uitdagend.

VOORGERECHTEN

SOEPEN

Koud
Carpaccio met truffelmayo
en oude kaas

€ 11,50

Vitello tonnato
€ 11,50
langzaam gegaart kalfsvlees met tonijnmayo
Steak tartaar à la Geoff’s

€ 11,50

Huisgerookte zalm en paling
met hollandse garnalen

€ 14,50

Huisgemaakt brood met dippers

€ 5,50

Warm
Nacho’s met pulled pork van de BBQ € 10,50
Gegratineerde coquilles uit de oven € 14,50
Champignons uit de oven

€ 8,50

Gebakken camembert
met cranberrycompote

€ 11,50

Scampi’s in knoﬂookroom

€ 12,50

Slakken à la Geoff’s met veeeeeeeel
knoﬂook ± 10 stuks
€ 9,50

Huisgemaakte Zwitserse kaassoep

€ 6,50

Licht pikante pompoensoep

€ 5,95

Uiensoep à la Geoff’s

€ 5,95

KAASFONDUE
Onze kaasfondue wordt geserveerd
met eigen gebakken brood.
Daardoor zou het iets langer
kunnen duren ± 20 tot 30 min.
Traditionele kaasfondue

€ 16,50 pp

Kaasfondue met komijn

€ 16,50 pp

Kaasfondue met roquefort

€ 18,50 pp

Kaasfondue met jalapeño’s

€ 17,50 pp

Kaasfondue wordt alléén per soort
én per 2 personen geserveerd
met brood en diverse andere dippers.

STEENGRIL à la GEOFF’S
Lekker gezellig met z’n allen.
Ouderwets steengrillen met
5 soorten vlees, incl. salade, frites,
sausjes en stokbrood
€ 27,50 p.p.
Eventueel uit te breiden met zalm
en knoﬂookgarnalen voor € 4,50 p.p.

Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met aardappel garnituur.
Speciaal dieet? Vraag naar de mogelijkheden.
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HOOFDGERECHTEN VLEES
Half kippetje van de kamado BBQ met frites
en eigen gemaakte appelmoes
€ 18,50
Spareribs van de kamado BBQ
hot of mild

€ 19,50

Hertenbiefstuk met zuurkool
à la Geoff’s

€ 24,50

Eendenborstﬁlet met bessen saus

€ 19,50

Chateaux briand per 2 pers.
met bearnaise saus of stroganoff saus

€ 58,50

Ossenhaaspuntjes met stroganoff saus € 19,50
Hamburger Geoff’s style
mild of pikant

HOOFDGERECHTEN VIS
Fish & chips met ravigottesaus

€ 18,50

Zeetong ± 400 gram lekker
in de roomboter gebakken

€ 34,50

Slibtong in de roomboter gebakken
2 stuks
€ 18,50
3 stuks
€ 23,50
Vispotje à la Geoff’s gegratineerd
uit de oven dat is smullen

€ 19,50

Grote knoﬂook gamba’s
van de BBQ

€ 27,50

Zalm teriyaki à la Geoff’s

€ 21,50

KI D S

€ 18,50

Ouderwetse biefstuk in de jus of java met
lekker witbrood om te soppen in de jus € 21,50
Saté van kipﬁlet met Geoff’s satésaus

€ 17,50

Saté van diamanthaas met
geoff’s satésaus

€ 19,50

Kindermenu incl. ijsje € 9,50
Frikandel, kroket, kipnuggets, pannenkoek,
mini burger, biefstukje, kibbeling

DESSERTS
Kinderbueno ijsparfait

€ 9,50

Huisgemaakte cheese cake
vraag ernaar

€ 9,50

Flensje met vanille ijs
en sinaasappel saus

€ 9,50

Courgette gevuld met roomchampignons
uit de oven
€ 17,50

Dâme blanche

€ 7,50

Kiss of ﬁre

€ 9,50

Licht pikante vegaburger

Lava cake met
bloedsinaasappel ijs

€ 9,50

Kofﬁe compleet met bonbons

€ 8,50

Stoofpotje à la Geoff’s wisselend, kan wild
of rund zijn, vraag ernaar
€ 18,50

VEGETARISCH

Paprika gevuld met verse groenten
gegratineerd met geitenkaas

€ 16,50
€ 17,50

Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met aardappel garnituur.
Speciaal dieet? Vraag naar de mogelijkheden.

