Applaus
Applaus voor u, dat u er bent! Wij gaan er alles aan doen om het
u naar de zin te maken in ons grand café annex theaterrestaurant
Applaus.
Onze menukaart bevat slechts een deel van het repertoire dat
regelmatig wordt aangevuld met verrassende seizoensgerechten.
Het accent ligt op mediterrane gerechten, met eerlijke ingrediënten
en bewezen culinaire combinaties. Vlees, vis, vegetarisch: onze
keukenbrigade komt aan alle smaken tegemoet.
Heeft u speciale wensen, aarzel dan niet om het ons te laten weten.
Ook onze wijnkaart biedt u een compleet programma. Wij helpen u
graag bij het maken van een passende keuze.
Namens alle medewerkers van deze voorstelling,
Barry de Troije

Zoekt u een toplocatie voor uw besloten feest of zakelijk evenement?
Alles is mogelijk om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken.
Van walking diner met dance classics Dee Jay, tot een in detail
verzorgd diner met de mooiste bijpassende wijnen.

Catering?
Applaus heeft zich gespecialiseerd in de verzorging van catering bij
zakelijke en feestelijke evenementen op locatie.
Waar u ook voor kiest, een kennismaking met Applaus is een culinaire
belevenis die u na afloop zeker een ovatie zal ontlokken.
Wij zijn op dinsdag t/m vrijdag v.a. 11.00 tot 00.00 uur geopend voor
lunch en diner.
Zaterdag vanaf 16.00 uur alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.
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DINER

Van 17.30 uur tot 21.00 uur

Chefs keuze

3-gangen surprise
4-gangen surprise
5-gangen surprise

38,5
46
52
APERITIEF BITES! ZIE BORD

VOOR
Verse open gekraakte oesters op ijs met passend
garnituur, per stuk

3

Vegetarische proeverij van knolselderij / walnoot / witlof

12,5

Carpaccio van rund met truffelmayonaise / tomatensalsa /
pijnboompitten / spekjes / Parmezaanse kaas

13

Steak tartaar / runder pastrami / salade van linzen /
piccalilly / komkommer / hazelnoot / krokante aardappel

14

Salade van makreel / gerookte zalm / kroketje Hollandse
garnaaltjes /salade van aardappel / venkel /
peterseliemayonaise / zwarte knoflook

15

Poké bowl met sashimi van zalm en tonijn / wakame /
ingelegde ui / bospeen / wasabi mayo /sesam-peper kletskop

16,5 / 23,5

Gebakken coquille met gestoofde prei / noilly prat /
crème fraîche / kibbeling / venkel /anijs paddenstoel /
mosterdzaad / salty finger

17,5

klein

groot

HOOFD
Vegetarische ravioli / paddenstoel / béchamel / artisjok /
aubergine / gegrilde eryngii / spinazie / hazelnoot /
saus van knoflook en prei

17,5

Steak Applaus met gebakken champignons / ui
Oosterse saus / frieten

20

Twee bereidingen van Iberico big / ravioli / spinazie /
paddenstoel / artisjok / eigenjus

22,5

Catch of the day / risotto

22,5

Gestoofde kalfs-sukade / kruidenpanade / parmezaan /
salie/ tagliatelle / Pata negra room / artisjok / aubergine /
paddenstoelen

25

Zeeduivel / saffraan risotto / kreeft / pulpo / spinazie /
cantharel / bospeen / prei / schaaldieren jus

27,5

GRAIN FED BEEF CLARE VALLEY AUSTRALIA
Deze gerechten worden geserveerd met friet, seizoen groenten
en saus naar keuze uit; Béarnaise, Sjalot of Peperroom.
Grain fed Entrecote. + 200 gram
Entrecote Lady steak + 150 gram
Grain fed Ossenhaas + 200 gram
Ossenhaas Lady steak +150 gram

26,5
21,5
32,5
26,5

EXTRA
Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise
Groenten van de markt

3,95
3,95

Aangezien wij met dagverse producten werken kan het voorkomen
dat een gerecht tijdelijk niet voorradig is.

NA
Vanille crème brûlée met vanille-ijs

8

Chocolade / limoen / merengue / karamel

9

Bread en butter / banaan bereidingen

9

Surprise dessert

9

Kaas van de wagen met passend garnituur

13,5

Heeft u een dieetwens of een allergie voor bepaalde allergenen laat
het ons gerust even weten!
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DESSERTWIJNEN
Om uw dessert op een fantastische manier te laten begeleiden,
hebben wij voor u een aantal dessert wijnen uitgezocht:
Pineau des Charentes, François Peyrot, Frankrijk,
Cognac, Merlot of Ugni Blanc

6

		
WARME DRANKEN
Espresso		

2,6

Cappuccino		

2,95

Lungo			

2,65

Dubbele espresso

3,6

Ristretto 		

2,55

Macchiato		

2,55

Latte macchiato

3,6

Koffie verkeerd		

2,95

Koffie cafeïnevrij		

3,5

Cappuccino cafeïnevrij

3,5

Irish coffee		

8,5

Italian coffee

8,5

French coffee		

8,5

Spanish coffee		

8,5

Thee, diverse smaken

2,95

Verse munt thee		

3,5

Chambers
Futura condesed
medium

branding & design
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Wij zijn op dinsdag t/m vrijdag v.a. 11.00 tot 00.00 uur
geopend voor lunch en diner.
Zaterdag vanaf 16.00 uur alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.
Agorabaan14 8224 JS Lelystad 0320239248
eet@restaurantapplaus.nl
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