CAFE FRANKLIN

TAKE-OUT & DELIVERY
SNACKS
Bitterballen (6st.) Van Dobben met mosterd 6.50
Crunchy Chicken (5st.) met chilisaus 7.50
Calamaris krokante inktvisringen met aioli en citroen 7.50
Groentekroketjes (6st.) met peterselie-mayonaise 7.50
Kaastengels (6st.) met chilisaus 7.25

SHARED STARTERS & BITES
Knoflookbrood Handgemaakt brood van Meneer Leffers knoflook & parmezaan 6.50
Steak Tartare (rauw, 90gr.) klassiek met truffelmayonaise, kwarteleitje & toast. 9.50
In Gin & Tonic gemarineerde zalm met knolselderij remoulade, mierikswortel & radijs 10.50
Vijgen in rode port met roodlof, walnoot, granaatappel& crème van blauwe kaas 9.50
Pork Ribs Ribbetjes met onze huisgemaakte ribmarinade 8.50

HOOFDGERECHTEN
Steak Tartare (rauw, 180gr.) klassiek met truffelmayonaise, kwarteleitje & toast.
Geserveerd met verse frites & salade 18.50
Pompoen Wellington met duxelle, linzen, gerookte amandelen, balsamico,
feta, rucola stamppot & oma’s jus 17.50
Kippetje uit de oven met linzen, geroosterde wortel, gevogelte jus
& gegratineerde gepofte aardappel 18.50
Pork ribs (400gr.) ribbetjes met onze huisgemaakte marinade & coleslaw.
Geserveerd met verse frites (Extra rib +4,50) 17.50
Op de huid gebakken kabeljauw met gekarameliseerde venkel, bleekselderij, wortel,
Hollandse garnalen, aardappelpuree & beurre blanc 20.50
Franklin’s Burger op brioche met bacon & cheddar (jalapeños +1,-).
Geserveerd met verse frites 15.50
Boeuf Bourguignon Rundvlees gestoofd in rode wijn met paddestoelen, spekjes & zilverui.
Geserveerd met aardappelpuree 16.50
Tabouleh

met geroosterde gele biet & koolraap, granaatappel, walnoot,
pompoen pickle & baba ganoush 14.50

EXTRA SIDES
Verse Frites
3.50
Side Salade met vinaigrette

DESSERTS
3.00

Cheesecake cranberry, pistache 6.50
Tiramisu op klassieke wijze
6.50

BIEREN & WIJNEN
Zie de drankenkaart voor al onze bieren en wijnen
Bel 070 785 14 12 om je bestelling te plaatsen, of bestel online. Vanaf €25,- bezorgen we GRATIS in postcodes :
2517 - 2518 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2571 - 2573 - 2574 - 2581 - 2582

