MA-DI-DO MENU €25

STARTERS

Op maandag, dinsdag en
donderdag kun je 3 gangen a
la carte van de kaart kiezen
voor maar €25,-!

Breekbrood
met zwarte knoflookboter,
kruidenmayonaise en
tomaten tapenade

6,00

Hoofdgerechten met
* meerprijs €3,50
** meerprijs €5,00

Garlic Cheese Bread
met knoflook-kruidenolie en
gesmolten Gruyère kaas

6,00

WEEKEND MENU €27,50
Wildbouillon
of
Paprika-tomatensoep
of
Champignons Dordogne
of
Nachos Pulled Chicken
Kogelbiefstuk 130 gram
met saus naar keuze
of
Skik Burger
of
Vispannetje
of
Parelcouscous
Keuze uit alle desserts en
dessert koffies

DINER
MA-DI-DO-VRIJ-ZA-ZO
VANAF 16.30 UUR

VOORGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Wildbouillon
met winterpeen, knolselderij,
sjalot, paddenstoelen en
madeira

6,50

J(h)am J(h)am
gerookte en gepekelde ham
met ui-frambozen chutney,
tomberry en sla

9,50

Tomaat-paprika soep
met chorizo crumble
(ook vega mogelijk)

6,50

Oesterzwam Carpaccio
met truffel-tapenade, rucola,
pecorino en pittenmix

10,50

Nacho's Pulled Chicken
smokey honey bbqsaus,
guacamole en cheddar
(ook vega mogelijk)

7,50

Runder Carpaccio
met rucola, pecorino,
tomaatjes, pittenmix en
pestomayo

11,50

6,00

Champignons Dordogne
in bierbeslag
gefrituurde champignons
met kruidenmayo

8,50

Achterhoekse ossenworst
tartaar met mosterd,
kapperappel, sjalot en
kwartelei.

12,50

Filet Americain Zalm
op roomboterbladerdeeg met
radijs, Amsterdamse ui,
tomberry, komkommer en
citrus vinaigrette

8,50

Duo van ree- en everzwijn
wildpaté met warme port
stroop, chioggia biet,
kumquats, pistache en
cranberry-hazelnoot toast

12,50

SKIK CLASSICS

SKIK IN 'T SEIZOEN

Boeren Schnitzel
met champignons, uien en
spek of met pepersaus

19,50

Parelcouscous
met ras el hanout, abrikoos,
kikkererwten en falafel

18,50

Skik Burger
op steakhouse bun met sla,
bacon, uien konfijt, cheddar,
tomaten-relish

17,50

Seizoensbier Runderstoof
met spek, wortel, ui en
paddenstoelen

18,50

Skik Vega Burger
op steakhouse bun met sla,
uien konfijt, cheddar,
tomaten-relish

17,50

Vispannetje
kabeljauw, zalm, zeewolf,
baarsfilet, seizoensgroente
en witte wijnsaus

22,50

Biefstuk 130 gram
Biefstuk 200 gram *
met seizoensgroente
keuze sauzen/topping:
pepersaus
veenbessen port-jus
zwarte knoflookboter
gebakken champignons

21,00
26,00

Hoender rouleau *
met appel-peer-kaneel
chutney

23,50

Eendenborst filet *
met frambozencoulis

24,50

Hertenbiefstuk **
met veenbessen port-jus en
pure chocolade

28,50

SKIK VAN DE GRILL
Wisselend gerecht van de grill d a g p r i j s
Skik serveert de
hoofdgerechten met friet,
aardappelgarnituur en sla
bijbestellen extra portie friet,
€2,50
per bakje
aardappelgarnituur of sla

DESSERT

DESSERT KOFFIE
Koekie
0% of met koekie likeur
chocoladesiroop, cookie
dough saus, cappuccino,
slagroom en koek kruim

6,50

Speculaas koffie
speculoos, cappuccino,
kaneel siroop, slagroom,
kletskop kruim

4,50

Babbelaar
siroop van Baileys en
roomboterbabbelaar,
dubbele espresso,
schuimlaag, slagroom.

7,50

Stroopwafel Salty Caramel
0% of met stroopwafel-likeur
caramel, cappuccino,
slagroom, stroopwafel
chunks, zeezout

6,50

Bombardino
advocaat, witte rum, koffie,
slagroom

6,50

Skik met koffie
koffie naar keuze met
lekkernijen en shotglaasje
likeur naar keuze

7,50

Apfelstrudel
met vanille ijs, kaneel suiker
en vanille saus

7,50

Stoofpeer coupe
met stoofperenijs,
bitterkoekjes mousse,
stoofpeer en kletskop kruim

7,50

Espresso panna cotta
met baileysroomboterbabbelaar saus en
bolletje pistache ijs

8,50

Choco-hazelnoot
pralinémousse witte
chocolademousse, met
chocolade brownie trifle

8,50

Cookie Crumble
vanille-ijs, koekie likeur,
cookie doughsaus en
koekkruim

8,50

Reypenaer kaas proeverij
met biologische appelstroop
en noten-rozijnenbrood

12,50

