Hoofdgerechten
CHEFZ’S HOOFDGERECHT VIS		

KIEZEN OF

DELEN

Verse vis van de dag (zie ons maandmenu)

vanaf

€ 21,50²		

€ 23,00²

Grote zeetong (indien voorradig) à la meunière

vanaf

€ 28,00²		

€ 29,50²

Matelote de Zélande, stukjes gepocheerde visfilet met Hollandaisesaus

€ 24,00		

€		25,50

Verse zalmfilet gelakt met Aziatische marinade		

€ 21,50		

€		23,00

€ 23,50		

€		25,00

Tournedos met Bearnaisesaus		

€		24,50		

€		26,00

Malse ribeye uit Australië met pepersaus		

€ 23,50		

€		25,00

Gepaneerde kalfsoester met Stroganoffsaus.		

€ 21,50		

€		 22,50

€ 19,50		

€		 21,00

€ 17,50		

€		 19,00

Fettuccine met romige paddenstoelen en verse groenten		

€		17,50		

€		 19,00

Ratatouille van diverse groenten in stevige tomatensaus uit de oven

€ 17,50		

€		 19,00

² Dagprijs
CHEFZ’S HOOFDGERECHT VLEES
Chefz’s suggestie vlees (zie ons maandmenu)

vanaf

Puntenschotel van ossenhaas met pepersaus, verse groenten
en aardappeltjes of friet of rijst		
Roulleau van kipfilet gevuld met dadels en tuinkruiden, geserveerd
met een saus van walnoten		
CHEFZ’S VEGETARISCH

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes en verse groenten
De (rund)vleesgerechten worden standaard medium gebakken.
Supplement aardappeltjes/friet of groenten						

Nagerechten

€		 3,00

Yoghurtmousse met frambozen vulling						

€		 7,00

Glaasje Scroppino (Italiaanse ijsdrank met limoen)						

€		 7,50

Gateau chaud, warm, lopend chocoladetaartje met slagroom						

€		 7,50

Dame blanche, vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom					

€		 7,00

Trifle van mascarpone, lange vingers en abrikozenmousse						

€		 7,00

Vanille roomijs met iets lekkers en slagroom						

€		 7,50

KAASPROEVERIJ
Selectie van de chef uit ons bijzondere assortiment. Kaassoorten. voornamelijk afkomstig
uit Nederland, België en Frankrijk. Geserveerd met kletzenbrood, walnoten en druiven.
Small (4 soorten)						

€		 9,50

Medium (5 soorten) 						

€		 12,50

Large (6 soorten) 						

€		 16,00

Menu

Voorgerechten - Chepas

Menukaart 17:30 uur – 21:30 uur

KOUDE CHEPAS 		

KIEZEN

Geitenkaas, mesclune sla, groenten en crème van Balsamico

€ 7,50		

€ 11,00

en kappertjes (ook zonder salade te bestellen)

€ 8,50		

€ 12,50

Bulgarsalade met kruiden en gegrilde groenten		

€ 7,50		

€ 11,00

Carpaccio van rode bietjes met zoetzure groenten en 		

€ 7,50		

€ 11,00

Rundercarpaccio, salade, Parmezaanse kaas en pijnboom pitjes

€ 8,00		

€ 12,00

BROODPROEVERIJ (DELEN)

Vitello tonato, kalfsrosbief met tonijnmayonaise en salade		

€ 8,00		

€ 12,00

Diverse soorten brood met boters, olijfolie en smeersels

Cocktail van Hollandse garnalen met appel en salade		

€ 8,50		

€ 12,50

Stukje verse vis uit de oven met antiboise en geroosterd brood

€ 8,00		

€ 12,00

Duivelse scampi’s met salade en zoet-zure groenten		

€ 8,00		

€ 12,00

CHARCUTERIE

Gebakken Zeeuwse mosselen met ui, peper en mosselsaus

€ 8,00		

€ 12,00

Proeverij van Mediterrane vleessoorten zoals Parmaham, Serrano ham,

Beef teriyaki op een salade met rode ui, tomaat en komkommer

€ 8,00		

€ 12,00

Het is bij Chefz “KIEZEN of DELEN”
dat wil zeggen dat u de mogelijkheid heeft

OF

DELEN

Verse tonijn licht gegrild, salade, tonijnmayonaise, gekookt ei

om gerechten alleen voor u zelf te
“KIEZEN” of om gerechten te “DELEN”
met uw gezelschap

Proeverijen

vlokken Parmezaansekaas

Small		

€

5,00

Medium		

€

7,50

Large		

€

11,50

Iberico de Bellota, Lomito (meest delicate stukje Iberico) en Fiocco (fijne salami)

WARME CHEPAS

€ 14,50
SOEPEN

DELICATESSEN PROEVERIJ		

De chef maakt steeds verse soep (vraag onze bediening welke?)					

€

7,00

Paté de foie gras: ganzenlever (van ganzen die niet gedwongen gevoederd zijn)

Romige kaassoep met kerrie croutons						

€

7,50

Rilette de canard: eendenvlees met reuzel uit midden Pyreneeën

Stevige tomatensoep met verse groenten						

€

6,50

Paté van everzwijn met gekonfijte uien		
VISPROEVERIJ

€ 13,50

Alle chepas gerechten en soepen worden geserveerd met vers desem brood en boter
ARRANGEMENT

		

Gerookte Noorse zalmfilet, blokje koud gestoomde zalm met een topping van

Chepasproeverij (Alleen per tafel te bestellen en minimaal 2 personen)

Kruidenmelange en sesamkruiden, gerookte forelfilet, sashimi tonijn, cocktail van

Een parade van gerechten om te delen, met een menu-opbouw en na elkaar geserveerd

Hollandse garnalen. Gebakken scampi’s met teriyakisaus		

€ 14,50

Totaal 10 gerechtjes

COMBINATIE PROEVERIJ (DELEN)
Etagere met charcuterie, delicatessen, visproeverij en brood met smeersels

OPENINGSTIJDEN

Minimaal 2 personen

maandag
dinsdag
woensdag t/m zaterdag
zondag

per persoon

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

€ 12,50

per persoon

Chefz info
15:00 – 23:00 uur
gesloten
11:00 – 23:00 uur
12:00 – 22:00 uur

CHEFZ PROEFLOKAAL
Markt 14, 4901 EP Oosterhout - (0162) 78 53 14 - info@chefz.nl - www.chefz.nl

€ 34,50

