TAPAS
BOERENBROOD met kruidenboter, aïoli en tapenade
NACHOS

________________ 5,00

gegratineerd met kaas, met tapenade en crème fraîche ____ 5,00

KAASBLOKJES ________________________________________________
OLIJVEN _____________________________________________________
VIETNAMESE MINI LOEMPIA’S

4.00

(10 stuks)___________________________ 5,50

BITTERBALLEN (9 stuks)_________________________________________

SOEPEN

4,50
5,50

FRANSE UIENSOEP - 6.50

gegratineerd met kaas

PEPERWORSTJES pikant _________________________________________ 4,50
SCAMPI in filodeeg (10 stuks) _____________________________________ 5,00

DAGSOEP - 5.50

SNACKMIX (14 stuks)_____________________________________________ 7,50
BORRELPLANK___________________________________________________ 13,50

VOORGERECHTEN
CARPACCIO VAN RUND met rucola, pijnboompitten, truffelcrème en Parmezaanse kaas_____________________________________

11.50

SALADE SCAMPI in knoflook gebakken scampi’s met avocado______________________________________________________

11,50

SALADE VAL-DIEU met gebakken appeltjes en een dressing van rode-port-stroop___________________________________

10,50

SALADE GEROOKTE VIS gerookte paling, forel, heilbot en zalm met een romige dille-crème_____________________________ 10,50
SALADE RUNDERREEPJES rosé gebakken met cashewnoten en een acetobalsamico-dressing__________________________
Alle voorgerechten worden geserveerd met een mandje brood
Salades kunnen ook als maaltijdsalade worden geserveerd tegen een meerprijs van €5,-

Voor vragen omtrent allergenen kunt u zich wenden tot het personeel!
Bij groepen vanaf 10 personen hanteren wij een beperkte menukeuze.
De keuzemogelijkheden kunnen in overleg worden bepaald (vier voorgerechten en vier hoofdgerechten).

10.50

HOOFDGERECHTEN
VERSE PASTA SCAMPI fettucini met roergebakken groenten, rode pesto en zeewater-scampi’s___________________

16,50

VERSE PASTA TARTUFO

15.50

fettucini met truffelsaus, bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas_________________

MAASTRICHTS ZUURVLEES met sla, verse frietjes en appel compote ___________________________________________ 15,50
SOUVLAKI-SPIES met sla, verse frietjes en tzatziki-saus__________________________________________________

16,50

KOGELBIEFSTUK Schotse biefstuk met verse frietjes, warme groentes en champignon- of pepersaus___________

18,50

DRY-AGED ENTRECÔTE (180gr) met roseval aardappeltjes, seizoen groenten en bearnaisesaus

HUISGEMARINEERDE SATÉ

BURGERS
met verse friet en salade

LIMOUSIN RUND

15,50

met spek en kaas

FALAFELBURGER

21,50

van varkenshaas met friet, salade,
kroepoek, atjar en uitjes 16,00

VOOR DE KIDS

15,50

Vis van de dag
met aardappelpuree en warme groenten
17.50

Verse frietjes___________

3,50

Mandje brood___________

3,50

FRIKANDEL of KROKET

6,50

Salade_________________

2,50

KIPNUGGETS

6,50

Warme groenten ________

2,50

SATÉ

8,50

Appelmoes/mayo/ketchup 0,50

KINDERIJSJE petit peu

4.00

DESSERTS
CRÈME BRÛLÉE met een bolletje vanille-ijs

6,00

DAME BLANCHE vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

6,50

CHOCOLADEMOUSSE huisgemaakt van Belgische chocolade, met vanille-ijs, karamel en slagroom

6,50

TIRAMISU klassiek Italiaans dessert

6.50

KAASPLATEAU met appelstroop en notenbrood

10,50

Voor vragen omtrent allergenen kunt u zich wenden tot het personeel!
Bij groepen vanaf 10 personen hanteren wij een beperkte menukeuze.
De keuzemogelijkheden kunnen in overleg worden bepaald (vier voorgerechten en vier hoofdgerechten).

