
 

ONTVANGST 

Knabbels van Moto 

                                  VOORGERECHTEN 

Borrelplank 
Knapperig tafelbrood met aioli en roomboter         4.50 

Biologische tijger-tomatensoep 
tomatensoep met tijgertomaatjes, kruidenolie en broodje met aioli       4.50 

Motosoep  
eten met stokjes; Afrikaanse kippensoep met taugé, lente ui, peultjes en stevige noedels     6.50 

Carpaccio 
Rundercarpaccio, pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten en geraspte Parmezaanse kaas    9.50 

Gemarineerde zalm 
Gemarineerde zalm en gepekelde zalmfilet met kappertjes en kervel, sesam bladerdeegstengels  

en crème fraîche             9.50 

Salade Moto 
Huisstijl salade aangepast naar uw keuze (vlees/vis/vlees noch vis), met broodje en aioli      8.50 

Ham, mozzarella en meloen 
Gedroogde ham en honingmeloen met molenaars crostini en gemarineerde mozzarella     7.50 

HOOFDGERECHTEN 

Op tafels namens Moto; huisstijl salade, frietjes en krieltjes met Moto mayonaise 

Moto’s grillburger 
Runderburger van de grill, brioche broodje met spek en cheddar, BBQ saus en groente chips    14.50 

Vegetarische burger 
Gebakken burger met champignons, brie en krokante uienringen, pretzel broodje, 

truffelmayonaise en groente chips           14.50  

Saté Moto 
Kipdijen saté met echte satésaus, komkommer atjar salade, kroepoek en uitjes,  

gebakken rijst met eitje            15.50 

Moto steak 
Gegrilde runder ribeye (250 gram) met rösti, geroosterde groenten en sjalotten saus     18.50 

Boboti 
Zuid Afrikaanse ovenschotel met kerrie en tartaarvlees, geserveerd met couscous en banaan chips   15.50 

Zebra pasta 
Zwart witte pasta linten met truffelsaus, gebakken paddenstoelen, paprika, trostomaatjes  

en geraspte Parmezaanse kaas            14.50 

Fish and Chips 
Lekkerbekje van kabeljauw, aardappel chips met vuurkruiden, remoulade saus en Hollandse salade   15.50 
          
Tajine Zalm 
Geroosterde zalmfilet met Marokkaanse couscous, rozijnen en noten, gebakken paksoi en gele curry saus   18.50 
         
Maaltijdsalade Moto  
Huisstijl salade aangepast naar uw keuze (vlees/vis/vlees noch vis) met broodje en aioli       15.00  



 

DESSERTS 

Sorbet 

Huisstijl sorbet, roomijs met fruitcompote, slagroom en koekkrokant       6.00 

Hangop met aardbeien 

Boerderij hangop met verse aardbeien, blokjes chocolade brownie en zeezout-caramelsaus    6.00 

Ananas burger 

Suikerbrood met gegrilde ananas en mascarpone, banaan roomijs en pinda krokant     7.00  

Dame Blanche 

Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom         5.00 


