GRAND CAFE
BOERENBROOD

SALADES

wit of bruin brood
Geserveerd tussen 12:00 - 17:00 uur

Geserveerd tussen 12:00 - 22:00 uur
13

CAESAR GEROOKTE KIP
met romaine sla, ei, ansjovis en Parmezaan
klein 11,5 | groot 15,5

GEROOKTE ZALM
met ei en limoenmayonaise

11,5

GEITENKAAS
met honing en walnoten

10,5

CAESAR GEROOKTE ZALM
met romaine sla, ei, ansjovis en Parmezaan
klein 11,5 | groot 15,5

CARPACCIO VAN MRIJ-RUND
met huisgemaakte truffelmayonaise
en Parmezaan

GEBAKKEN BEENHAM
met ui, champignon en truffelmayonaise
PIKANTE KIPPENDIJEN
met ui, spek en champignon
BRIE
met balsamicostroop

GEITENKAAS
met gemengde sla, walnoten en honing
klein 10,5 | groot 14,5

9,5

FIGI CLASSICS

10,5

Geserveerd tussen 12:00 - 22:00 uur

9,5

WARME GERECHTEN
Geserveerd tussen 12:00 - 17:00 uur

FIGI BURGER*
brioche bol, tomatensalsa, cheddar kaas,
ui, champignon en spek

18,5

FISH & CHIPS*
kibbeling van kabeljauw, salade
en white BBQ saus

19,5

SAUCIJZENBROODJE

3,5

TOSTI
kaas | ham | ham & kaas

4,5

JAVAANSE KIPSATÉ*
met kroepoek, atjar en satésaus

18,5

UITSMIJTER
ham | kaas | rosbief | spek
0,50 p/item

9,5

CLUBSANDWICH
met kip, bacon, kaas, tomaat, sla, ei
en chips

13,5

OMELET
ham | kaas | boerengroenten 0,50 p/item
gerookte zalm 0,75

9,5

*geserveerd met huisgemaakte frieten

CROQUE MONSIEUR
in roomboter gebakken tosti ham-kaas,
gegratineerd met bechamelsaus

9,5

CROQUE MONSIEUR 'FIGI'
in roomboter gebakken tosti met spek,
kaas, champignon, ui, jalapeño peper
en gegratineerd met bechamelsaus

10,5

TACO’S
11,5
gevuld met runder- of vegetarisch gehakt
RUNDLVLEES- EN/OF KAASKROKET
1 stuks 6 | 2 stuks 9,5

*ook mogelijk in onze "Proeverij' (z.o.z.)
*voor kinderen te bestellen als kinderportie (halve prijs)

Vegetarisch

-

HOTEL THEATER FIGI HANTEERT HET
PROTOCOL VAN KONINKLIJKE HORECA
NEDERLAND
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en
medewerkers
Volg altijd aanwijzingen van onze medewerkers op
Was bij binnenkomst / na toiletbezoek grondig je
handen
Betaal contactloos (pin of mobiel)
(kijk op figi.nl voor actuele informatie)

GRAND CAFE
Geserveerd tussen 12:00 - 22:00 uur

SOEPEN
LICHT GEBONDEN
OSSENSTAARTSOEP
met een bitterbal van ossenstaartvlees

9

ROMIGE BISQUE VAN
HOLLANDSE GARNALEN
met crostini, rouille en cognacroom

10

SOEP VAN POMODORITOMATEN
en crème fraîche

8

VOORGERECHTEN
SURF EN TURF VAN RUND EN
KRAB
met sushirijst, gember, soja, komkommer
en oester
CARPACCIO VAN MRIJ-RUND
met huisgemaakte truffelmayonaise
en Parmezaan

15

13,75

10,5

35

4 GANGEN
keuze uit 2 voor | 1 hoofd | 1 nagerecht

42

5 GANGEN
keuze uit 2 voor | 1 hoofd | 2 nagerechten

49

6 GANGEN
keuze uit 2 voor | 2 hoofd | 2 nagerechten

56

7 GANGEN
keuze uit 3 voor | 2 hoofd | 2 nagerechten

60

Wij adviseren om per tafel hetzelfde aantal gerechten
te bestellen. Een 'Proeverij' is per persoon bestelbaar.

HOOFDGERECHTEN
RIBEYE
met aardappel-truffelmousseline,
haricots verts, zongedroogde tomaat
en een sorbet van rode ui

27

KEMPERKIP EN LANGOUSTINE
26,5
met Parmezaan kletskop, kerrie-spitskool
en aardappel-olijfoliecrème

Alle voorgerechten worden geserveerd met
brood.

DESSERTS
AARDBEIEN ROMANOFF

10

WITTE CHOCOLADECREMÈ
met rabarbergranité

10

MANGO-PASSIEVRUCHT
CHEESECAKE
met Hawaiiaans sorbetijs

10

TERRINE VAN VIJF
HOLLANDSE KAZEN

3 GANGEN
keuze uit 1 voor | 1 hoofd | 1 nagerecht

Vegetarisch

SINT JACOBSSCHELPEN
13,5
gemarineerd in notenolie met gedroogde
Livarham en een komkommermarshmallow
BURRATA IN FOGLIA
met aardappelmousse en avocado

PROEVERIJ VAN ONZE
GERECHTEN

GEPOCHEERDE HEILBOT
met cannelloni van gamba en
champignons, ratatouille, salsa
van venkel en stroop van rode biet

24,5

GAMBA’S
met tagliatelle, bosui, zeekraal, venkel,
artisjok en een saus van groene peper
en Pernod

22,5

GNOCCHI
met tomatensalsa, paddenstoelen
en Parmezaan

20

13,75
ALLERGIEËN EN DIEETWENSEN

Laat het ons weten, wij houden hier graag rekening mee.

