Menu
Lunch
Lunchmenu's
2 gangen lunchmenu

€26.5

Soep - hoofd
2 gangen lunchmenu

€29.5

Voor - hoofd
3 gangen lunchmenu

€34.5

Voor - hoofd - dessert
3 gangen lunchmenu

€37.5

Voor - tussen - hoofd
4 gangen lunchmeu

€41.5

Voor - tussen - hoofd - dessert
5 gangen lunchmenu

€47.5

Voor - tussen - tussen - hoofd - dessert

Soepjes
Tomaat - paprika soep

€8.50

1 kop gevuld met tomaat-paprika soep

Clubs
Club vlees

€11.50

Laugenecke, serranoham, gerookte hoen, panchetta, kruiden mayo
Club vis

€11.50

Laugenecke, gerookte zalm, kingkrab, rode ui, saffraan mayo
Club 1910

€0.00

1/2 club vlees & 1/2 club vis
Club vega

€11.50

Laugenecke, jackfruit rendang, komkommer, crispy uitjes, hoisin mayo

Broodjes
Broodje carpaccio

€12.50

Pretzel, grainfed carpaccio, Parmezaan, pijnboompitten, truffel mayo
Broodje Asian carpaccio

€12.50

Pretzel, grainfed carpaccio, soja paddenstoelen, wasabi, hoisin mayo
Sunny side up

€16.50

Pretzel, grainfed carpaccio, pijnboompitten, truffel mayo, 2 gebakken eitjes
Burger
Brioche bun, Clare valley beef, salsa, pancetta, Pecorino Dolce, frietjes

€15.50

Salades
Salade vis

€16.5

Verschillende soorten vis, schaal en schelpdieren, saffraan mayo, croutons
Salade ceaser

€14.50

Gerookte hoen, ansjovis mayo, Parmezaan, croutons, gekookt ei
Salade Nicoise

€15.5

Tonijn, haricpverts, little gem, olijf, ansjovis mayo
Salade carpaccio

€12.50

Grainfed carpaccio, Parmezaan, pijnboompitten, truffel mayo
Salade Asian carpaccio

€12.50

Grainfed carpaccio, soja paddenstoelen, wasabi, hoisin mayo
Poke bowl vis

€13.50

Zalmtataki, komkommer, wakame, rijstsalade, soja dressing, pinda
Poke bowl vega
Jackfruit rendang, rode ui, rijstsalade, krokante ui, hoisin mayo

€13.50

High tea/wine/beer
High tea
high tea standaard

€26.5

Thee, soepje, 2 sandwich, 2 broodjes, salade, zoet
High tea deluxe

€29.5

High tea standaard met een glas bubbels

High wine
High wine standaard

€46.50

3 gerechtjes met bijpassende wijnen met leuke kennis en uitleg
High wine deluxe

€54.50

4 gerechtjes met bijpassende wijnen met leuke kennis en uitleg

High beer
High beer "standaard"

€46.5

3 gerechtjes met bijpassende speciale bieren met uitleg
High beer "deluxe"
4 gerechtjes met bijpassende speciale bieren met uitleg

€54.5

Dinner
Smaak van 1910 menu
3 gangen

€37.0

Voor - hoofd - dessert
3 gangen tussen ipv dessert

€40.5

Voor - tussen - hoofd
4 gangen

€44.0

Voor - tussen - hoofd - dessert
4 gangen tussen ipv dessert

€47.5

Voor- tussen - tussen - hoofd
5 gangen

€50.0

Voor - tussen - tussen- hoofd - dessert
6 gangen chef's tasting

€57.00

voor - tussen- tussen - hoofd- kaas- zoet
6 gangen chef's tastin all in

€120.00

6 gangen inclusief cava, wijn arrangement, water en koffie

Voorgerechten
Kabeljauw

€15.50

Hollandse garnalen, parelcouscous, dragon, sinasappel
Wild of the day

€16,50

Dagelijks wisselend gerecht, toegelicht door onze collega's.
Vegan meatloaf

€14.50

Kikkererwten, paprika, couscous, ui
Zwezerik

€14.50

2 bereidingen van zwezerik, appel, witlof, appelstroop

Warme voor /tussengerecht
Knol steak

€16.50

Knolselderij, boerenkool, rode en gele biet, bimi, appelstroop, cashewnoten, rode kool
"Snert 1910"

€16.50

Snoekbaars, rookworst, doperwt, wortel, prei
Eend

€16.50

Borst en gekonfijt, cranberry, zuurkool, snijbonen
Soep

€11,50

Romige paddenstoelen soep met crème van druivenmost & pompoen pitten

Hoofdgerechten
Vegan sherperd's pie

€23.50

Vegan feta, gingerbeer, amandel, tomaat, courgette
Kabeljauw

€27.50

Coquile, paddenstoelen, risotto, prei, trufel, Pecorino Romano
Hert

€29.50

Biefstuk en sukade, spruitjes, paarse wprtel, Pedro Ximenez, hazelnoot
Rund

€34.50

'Don pedro' Runderhaas, hutspot, groene peper, picalilly, bospeen, spekjes

Desserts
Peer & winter

€9.50

Baba cake, peer, 5 spices, gember, kaneel
Chocolade & popcorn

€9.50

Kaneel, cake van beure noisette, pure chocolade mouse, popcorn ijs
Dessert van de dag

€9.50

Wisselend dessert, toegelicht door onze collega's
Kaas
Selectie van verschillende kazen met garnituren

€13.50

19thuis
1910 @DENF
1910 @ DENF pop up (vanaf december2022)

€90 pp

Aperitief, bites, amuse, 4 gangen smaakmenu, luxe wijnarrangement, tafelwater,
koffie/thee friandises
1910 chef@home (vanaf 6 personen)
Onze chef bereid 1910 gerechten uit uw eigen keuken, beschikbaar binnen de
geldende regels van het RIVM omtrent COVID -19... Bel of mail ons voor de
mogelijkheden

€vanaf 75
pp.

