Lunchkaart

Van 12.30 tot 16.30 uur

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Soepen

Tomatensoep 		
Garnalen bisque

soep van pomodori, tomaat, verse room, basilicum en brood
romige bisque met verse krab

€ 6,25
€ 9,75

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Broodjes

Warm vlees 		 warm vlees met een pittige Thaise saté saus
Serranoham 		 sla, verse pesto, tapenade en pijnboompitjes
Francis F. Coppola burger 110% beef burger van rib-eye 220 gr. met friet
Gezond 		 Tomaat, mozzarella, pesto en honing-mosterd dressing
Carpaccio 		 Dun geslagen ossenhaas met pesto, pecorino, pijnboompitjes en sla soorten
Kwekkeboom 		 Twee kroketten met wit of bruin brood
Club sandwich Gerookte kip, tomaatje, spek, sla, eitje
Vis sandwich 		 Gerookte zalm, tomaatje, hollandse garnalen, kappertjes en verse kruiden
Hete wrap 		 Wrap met very spicy kip met diverse Thaise kruiden
                          

€ 8,25
€ 9,25
€ 14,50
€ 7,50
€ 11,50
€ 7,75
€ 9,75
€ 11,50
€ 9,75

                             -----------------------------------------------------

Borrelhapjes

Portie Rotterdamsche oude kaas € 6,75
Portie kaasstengels
€ 6,50
Portie Vlammetjes
€ 6,50
Portie Bitterballen
€ 6,25
Terschellinger truffel kroketjes € 6,50
Portie Serranoham
€ 7,25
Blikje Spaanse olijven
€ 5,50
Borrelgarnituur groot
€ 12,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Salades

Griekse salade			
				
Italiaanse salade		
				
Vegetarische salade
				
Salade vaticaan			
				

Salade met olijven, tomaat, komkommer, feta uienringen,
gerookte kip en pijnboompitjes

€ 12,50

Salade met uienringen, olijven, mozzarella, tomaat
en verse yellow-finn tonijn

€ 13,50

Salade met uienringen, tomaat, olijven, walnoten,
tapenade, pesto, mosterddressing en croutons

€ 11,75

Salade met 150 gr. getrancheerde tournedos
op Japanse wijze

€ 17,50

Tevens kunt u ook kiezen uit onze hoofdgerechten (vanaf 12.30 uur)
Miriam & Sjoerd Schot Openingstijden:

Lunch & Dinner Café

Grootzand 10, 8601 AW Sneek
Tel. 0515 - 432607
www.restaurantvaticaan.nl

zondag t/m vrijdag 16.00 tot sluitingstijd
zaterdag 12.30 tot sluitingstijd
keuken open tot 23.00 uur

Voorgerechten & kleine hapjes
U kunt er voor kiezen om uw eigen menu samen te stellen uit de volgende hapjes

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Europees

Tomatensoep 			
soep van pomodori, tomaat en verse basilicum
Gevulde champignons
met Blue Stilton en kruiden
Bisque 			
schaaldieren bisque met verse kreeft en krab
Noordzeekrab 		
met limoen koriander mayonaise
Rivierkreeft 			
salade met groene appel en toast
Gerookte zalm carpaccio rood uitje en honing thijmsaus
Bouillabaisse		
Franse vissoep, kokkels, witvis en mossels
Scampi’s 			
in knoflook
½ Dozijn wijngaardslakken in vette knoflookboter en kruiden
Confit de Canard		
eendenpootje met campgnons
Carpaccio van Ossenhaas met pesto, kaas en pijnboompitjes

€ 6,25
€ 8,75
€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,75
€ 12,50
€ 9,75
€ 8,75
€ 12,50
€ 12,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapas

voor 2 personen

€ 13,50 pp

Zes verse huisgemaakte lekkernijen
van zowel vis als vlees.
Minimaal 2 personen

Vis schotel voor 2 personen

€ 13,50 pp

Verse krab, huisgerookte zalm,
tonijn tartaar en verse rivierkreeftjes.
Het beste uit het water.
Minimaal 2 personen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oosters

Tempurako gamba’s
Thaise Viscurry
Thaise Gamba’s 		
Sashimi			
Tonijn blokjes		
Krokant buikspek
Japanse Saté			
Cobe Horney			
Rendang			
Steak Tartaar		
Saté			

Japanse gamba’s met limoen-gember saus
rode curry met 125 gr roodbaars [spicy]
4 stuks in een verse kruiden saus
Yellow Finn tonijn & deep skinned zalm
Yellow Finn tonijn, gember en kikkoman
met tja-sieuw saus en verse blue ginger
kip saté met yakitoris saus
rundvlees Japans topperke met een zoet sausje
Maleisisch rundvlees met brood
de originele zoals bij Bofinger geserveerd
kip of varkens saté geserveerd op mini bbq

€ 9,75
€ 11,75
€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50
€ 9,75
€ 8,75
€ 12,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 13,50

		

Tussengerecht

--------------------------------------------------------------

Scroppino
Een aan tafel bereid tussengerecht van limoenijs, prosecco en wodka.
Dit geeft u weer lucht, en dat voor de prijs van 8 euri’s

Hoofdgerechten Vis

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sliptongen

€ 22,75

Tonijn steak

€ 25,75

Bouillabaisse

€ 23,75

Griet filet		

€ 25,75

Vietnamese viscurry

€ 21,75

Thaise gamba’s

€ 24,75

3 stuks, gebakken in citroenboter
Verse Yellow Finn Tonijn, 250 gram.
A plancha gebakken en geserveerd met
ingelegde gember wasabi en kikkoman
Een topper van een Franse vissoep.
Stevig gevuld met kabeljauw, roodbaars,
mossels en kokkels
verse filet, langzaam gegaard met
limoenrasp en kleine gesnipperde rode peper
Een pittige rode curry met knapperige
groenten, Thaise kruiden, roodbaars
en garnalen, geserveerd met rijst
7 gamba’s met citroenblad, gember,
knoflook, basilicum en pepers

Hoofdgerechten Vlees

------------------------------------------------------------------------------------------------Sedert november 2012 werken wij met het zeer zeldzame
Oudhollandse veeras Lakenvelder. In samenwerking met
Frans Kayser van Vlees Atelier Lémpereur , gevestigd te
Maartensdijk, hebben wij Lakenvelders in Kamerik,
nabij Utrecht. De Lakenvelder is als eerste rundveeras
van Nederland toegetreden tot de “Ark van Smaak”
van Slow Food omdat het vlees van deze runderen
bijzonder mals en smaakvol is. Wij zijn er dan ook fier
op dit vlees vandaag aan u te presenteren en te serveren.
Naast het onderstaand vleesmenu zullen wij u nog enkele
technische delen van de Lakenvelder aan tafel presenteren.

Tournedos

€ 29,75

Stoofpot Fuwelen Heleentje

€ 22,75

Spare-ribs Vaticaan				

€ 23,75

				
Een pracht stuk Chateau Briand, krachtig aangezet in de pan.
Aan de rode kant geserveerd, inclusief champignons afgelakt met Yakitorisaus

			
Runderstoofpot met de beerinnenburg van de Sneeker Stookster Heleen Sonneberg,
Stoofpot wordt afgerost met Tête de Moine kaas

De meest gewaardeerde reserveribben van Noord Nederland.
Uiteraard betreft dit vlees van Porc au Grain uit Frankrijk

Ossenhaas punten		

€ 24,75

Rendang			

€ 22,75

Thaise Roofkip		

€ 21,75

Confit de Canard		

€ 24,75

“Dutch Fat Ass” steak		

€ 45,50

Prachtige ossenhaaspunten van het
Lakenvelder rund, welke stevig worden
afgeblust met Calvados

Fijne Maleisische runderstoofpot.
The Original, na oma Paula, dochter Elly
is het nu onze Patrick welke dit
geheime recept beheert en bij ons bereidt

Thaise spicy kippedij reepjes
met vele Thaise verse kruiden

Geconfijte eendenpoten
met champignons en krieltjes

Een top stuk Rib-eye van 650 gr. Kneiterhard
aangezet en afgegrild op the green Egg

Vegetarische gerechten

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tofu Sukiyaki

€ 18,50

Pasta Paddo’s

€ 17,75

Kaas Fondue

€ 21,50

Japans gerecht, bestaande uit
tofu, blue ginger, citroenblad
basilicum, knoflook en verse
groente. Geserveerd met rijst

Lint pasta met diverse paddestoelen,
verse kruiden en rocket sla
		
Een kaasfondue bestaande uit
Emmenthaler en Blue Stilton.
Daarbij verse rauwkost, ui,
champignons, brood en paprika

Kinderjolijt

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Patat met frikadel met sla en appelmoes
Patat met kroket met sla en appelmoes
Patat met kipnuggets met sla en appelmoes
Patat met vissticks met sla en appelmoes
Patat met spare-ribs met sla en appelmoes
Francis Ford Coppola burger 200 gr. Pure Beef, van rib-eye gemalen.
			

Met spekjes, uien en verse frieten

€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 12,50
€ 14,50

Nagerechten

Koffiekaart

Cheese Cake van
huischef T.J. Wester

Irish koffie

€ 7,25

French koffie

€ 7,25

Italiaanse koffie

€ 7,25

Braziliaanse koffie

€ 7,25

Indjun Joe

€ 7,25

Spaanse koffie

€ 7,25

Koffie Santiago

€ 7,25

Sneeker koffie

€ 6,50

Koffie Deinum

€ 9,50

-------------------------------------------Home made cheese cake
met bol vanille ijs

Koffie & Chocolade

Diverse soorten chocolade
met koffie naar keuze. [alcohol vrij]

Faggot Vanilla
[‘n Arie Boomsmaatje]

€ 9,50

€ 9,50

€ 8,75

€ 9,75

De toppert van ‘t Vaticaan,
hazelnoot ijs in hazelnootschuim en
vers gebrande hazelnoten. Schuim en
hazelnoten zijn van Gerrit Korenbloem

Johnny’s Moment

€ 8,75

Een vette kaneel mousse met lemon rasp,
stroopwafel, stoofpeer en kletskop

Teeven Deal

koffie met Jameson whiskey
koffie met cointreau
koffie met amaretto

Het bekende “Coming out ijs”,
vers uit de kast.
Een Dame Blanche in een modern jasje

Sneeker Bol

--------------------------------------------

€ 8,75

Wentelteefjes met suikerbrood en kaneelijs.
Reken er maar op dat deze wel op het bonnetje staat

koffie met kahlua & grand marnier
koffie met tequilla & grand marnier
koffie met tia maria
koffie met soberano

koffie met Joustra beerenburg
Een dikke beuker, koffie, amaretto,
een vette bol vanille ijs en slagroom

------------------------------------------------------------------------------------------------Het is natuurlijk ook mogelijk om koffie met
een fantastische whiskey of cognac ernaast
te bestellen.
Daarnaast is er een mogelijkheid tot het
nemen van een sigaar uit onze humidor.
Deze mooie rokers worden verzorgd
door onze huisvriend Sjoerd H. van
sigarenmagazijn Sipma te Sneek. Op de
eerste etage van ons restaurant beschikken
we over een rook-salon alwaar u van uw
koffie, cognacen sigaar kunt genieten.

Volg Vaticaan op facebook
:Lunch & Dinner ‘t Vaticaan

@vaticaansneek
Volg @vaticaansneek on Twitter voor het laatste
nieuws; altijd strakke scherpe tweets on the edge!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wit u uw geliefde, collega, tafelgenoot, moeder, buurman,
eigenaar Vaticaan Sneek, vijand, belastinginspecteur, Joop
of zelfs uw schoonmoeder verrassen?
Dan kan dit met de :

Vaticaan Dinerbon
Voor meer info kunt u terecht bij onze servicebalie of
onze medewerkers. Tevens zijn onze Dinerbonnen
verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn Sipma op het
Schaapmarktplein in Sneek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaticaan Private
Wilt u private met collega’s of familie genieten van de
Vaticaan Service, vraag naar de mogelijkheden
van de Vaticaan Lounge Service, welke u
volledige privacy biedt met de juiste service.

