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

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

Europees

Soto Ajam
Coquilles
Bisque 			
Noordzeekrab 		
Rivierkreeft 			
Gerookte zalm carpaccio
Scampi’s 			
Oesters			
Steak Tartaar		
Carpaccio van Ossenhaas
Kokkels 			
Mooie kokkels, afgerost met witte wijn,
knoflook, peterselie en rood pepertje

Indonesische gekruide kippensoep

€ 13,50

3 Coquilles in sabayonsaus en Aziatische dressing

€ 16,75

Romige bisque met verse krab of verse kreeft € 12,50 ∕ € 16,25
met limoen koriander mayonaise en toast

€ 14,25

Salade met groene appel en toast

€ 13,50

Rood uitje, honing thijmsaus en rucola

€ 13,50

in knoflook

€ 12,50

Fine de Claire, 6 stuks

€ 22,50

De originele zoals bij Bofinger geserveerd

€ 14,50

Pesto, pecorino, rucola en pijnboompitjes

€ 14,25

€ 14,75

Frikandel SRP 		

Frikandel met verse uitjes, blue ginger,
rood pepertje, mayonaise en curry

Een Polletteke
Frikandel met 30 gram Baeri Classic kaviaar

€ 10,25
€ 68,25
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Oosters
Tempurako gamba’s
Tijgergarnalen 		
			

Sashimi			
Krokant buikspek
Japanse Saté			
Cobe Horney			
Rendang			
Indische kipsaté		
			

Japanse gamba’s met limoen-gember saus

€ 9,75

gepelde tijgergarnalen op Thaize wijze
met laos, citrus, koriander, knoflook en basilicum

€ 13,95

Yellow Finn tonijn & deep skinned zalm

€ 17,50

met tja-sieuw saus en verse blue ginger

€ 12,25

Kipsaté met yakitorisaus

€ 11,50

Rundvlees Japans topperke met een zoet sausje

€ 13,50

Maleisisch rundvlees met brood

€ 12,50

Kipsaté geserveerd op kamado grill,
emping en diverse sausjes

€ 14,75

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.

