VOORGERECHTEN € 9,90

CARPACCIO VAN HET HUIS
Met pijnboompitten, truffelmayonaise en geraspte Parmezaan
GEMARINEERDE ZALM
Met kruidensla, bietenschuim en komkommercrème
GEFRITUURDE SCHAPENKAAS
Halloumi van schapenboerderij ``de Vreugdehoeve” op parelcouscous, kruidensla,
zontomaat en krokante salieblad
WILDZWIJNHAM
Wildzwijnham rolletjes gevuld met dadels, roomkaas en rode uienchutney
PADDENSTOELEN RAGOUT
Mini pasteitjes met ragout, krulsla en sesamdressing
VISSERSPALET
Diverse gerookte vissoorten, bietensalade, garnalenkroket en cocktailsaus

OPSTARTER € 5,50
Bakkersverrassing (vers uit de oven) geserveerd met tomaten tapenade,
kruidenmayonaise, zeezout en olijfolie van het huis

SOEPEN € 5,75
BOSPADDENSTOELEN CRÈME SOEP
Romige soep met paddenstoelen en truffel
ZWOLSE MOSTERDSOEP
Mosterd van De Wijndragers met kippenbouillon, room en kip
URBANA’S SOEP VAN DE DAG
Vraag het uw gastheer of gastvrouw
Zowel bij de voorgerechten als bij de soep serveren wij brood en kruidenboter.

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën (mits vooraf kenbaar gemaakt).
Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij, deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden.
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HOOFDGERECHTEN € 19,50
VARKENSHAAS
Medaillon van varkenshaas met brie en pepersaus
DUBBEL RUND
Gestoofde rundersukade, gebakken diamanthaas met saliejus en pompoenpuree
WILDSTOOF VAN HERT EN ZWIJN
Zacht gegaard in klassieke wildjus, met stoofpeer, cranberry en puree
GEGRILDE ZALM FILET
Op fusilli pasta, paksoi, puntpaprika en romige Chardonnaysaus
RISOTTO FUNGHI
Italiaanse risotto met gedroogde paddenstoelen en Parmigiano
KABELJAUW FILET
Gegratineerd met tomatenspread en kruidenroomsaus

URBANA SPECIALS
TOURNEDOS (biefstuk van de haas)
Stroganoffsaus naar klassiek recept aan tafel bereid*

€ 24,50

DRIE MAAL SATÉ
Drie soorten spiesjes van kip, varken en rund met kruidige satésaus

€ 16,50

CHEF’S VLEES
Wisselende vleesbereiding

€ 17,50

GEBAKKEN SLIPTONG
Drie stuks, krokant gebakken in roomboter met remouladesaus en citroen

€ 20,50

CHEF’S VIS
Wisselende verse vis van de veiling

€ 17,50

*Indien de drukte dit toelaat

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën (mits vooraf kenbaar gemaakt).
Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij, deze kunnen wel allergievrij gemaakt worden
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DESSERTS € 6,75
ROOMIJS & CHURROS
Boerenijs met gesuikerde churros en warme chocoladesaus
TRIFLE MET RODE VRUCHTEN
Luchtige hangop met vanille, lange vingers en rood fruit coulis
PANNA COTTA VAN AMARETTO
Met Amaretti crumble en amarena kersenijs
KAAS PLANKJE
Bleu de Wolvega,Tynjetaler, oude geitenkaas, port siroop en vijgenbrood
KOFFIE URBANA
Koffieverrassing van uw gastvrouw/gastheer

MENU PRIJZEN
Drie gangen met soep

€ 27,50

Drie gangen met voorgerecht

€ 29,50

Vier gangen diner

€ 32,50

Drie gangen proeverij

€ 32,50

(Hoofdgerecht uit het keuzemenu)

KINDERMENU
Drie gangen € 12,50/ Twee gangen € 9,50/ Hoofdgerecht € 6,75

VOORGERECHTEN
Tomatensoep met stukjes, maar de kok heeft een zeefje!
Carpaccio met oude kaas, rucola sla en mayonaise o ja en pijnboonpitjes
Caesar salade met kip of zalm, ijsbergsla, snoeptomaat, croutons en pijnboompitten

HOOFDGERECHTEN
Hollandse pannenkoek met poedersuiker en/of stroop
Gebakken zalmfilet met frietjes en mayonaise
Pasta met gehaktballetjes en penne met tomatensaus
Frietjes en snack naar keuze met salade, appelmoes en mayonaise

TOETJES
Vanilleroomijs met slagroom en chocoladesaus
Schatkistje met slagroom
Coupe ijs met vers gesneden fruit en slagroom

Glutenvrij

Lactosevrij

Vegetarisch

Wij houden graag rekening met eventuele (dieet)wensen en allergieën (mits vooraf kenbaar gemaakt).
Onze gerechten zijn niet standaard allergievrij, deze kunnen wel allergievrij gemaakt word
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