salades
De keuken is dagelijks geopend
van 11.00 tot 20.30
De lunch serveren wij van
11.00 tot 17.00

Verwen uw lijf,
verschillende
gerechten per tafel
gelieve niet meer dan
vijf.

Salade Caesar
Kip, ansjovis, ei, croutons en parmezaanse kaas

13¾
Salade Scampi
Gebakken scampi's, tomaat, rode ui en knoflook

Lunch
Kies uit Italiaanse bol, bruin
molenaarsbrood of wit rustiek brood

14¾
Salade Val-Dieu
Appel, ui en cranberry

14½
GESERVEERD MET BOTER EN BROOD

Croque Monsieur.................................................5¼
Tosti met ham, kaas en curry

Croque Madame................................................. 5¾
Tosti met ham, kaas, 2 spiegeleieren en curry

Broodje Gezond.................................................. 6¾
Ham, kaas, ei, sla en rauwkost

Voorgerechten
Broodplankje....................................................... 5¾
Aïoli, tomatentapenade en huisgemaakte kruidenboter

Uitsmijter..............................................................7½
3 spiegeleieren met ham en kaas

Pastrami Burger................................................. 9½
Hamburger bun, courgette, tzatziki en radijs

Ambachtelijke kroketten................................... 7¾
2 ambachtelijke kroketten met brood, salade en mosterd

Carpaccio............................................................. 8¾
Truffelmayo, pijnboompitten en parmezaanse kaas

Gamba's...................................................................9
Groene groenten, gamba vinaigrette en krokante rijst

Broodje Gerookte Zalm......................................7¼
Venkel, komkommer, radijs, mosterd en dille

Broodje Shoarma................................................7½
Pitabroodje met shoarma, knoflooksaus en sla

Club Sandwich.................................................... 9¼
Kip, kaas, ei, cocktailsaus, gebakken spekjes, ui en champignons

Broodje Carpaccio.............................................. 9½
Met truffelmayo, parmezaanse kaas en rucola

Soep van de dag
5½

Gegratineerde
uiensoep
6½

pasta truffel

Tagliatelle met truffel, champignons en noten
16

Burrata, gele en groene tomaat

Kindergerechten

Hoofdgerechten

Frikandel met frietjes...................................................5

Geserveerd met frietjes en mayonaise

Kroket met frietjes.......................................................5

Kipsaté (200 gram)...................................................... 14

Kipnuggets met frietjes...............................................5

Huisgemaakte saté atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Kinderschnitzel...................................................6½

Spareribs......................... HALVE RIB 13¾ HELE RIB 17¾

Poffertjes met slagroom...............................................5

Huisgemarineerde spareribs met chilimayonaise

Hamburger (180 gram).......... CLASSIC 12¾ CHEDDAR 13¼
Hamburger op een brioche bun met koolsalade, tomaat, augurk,
spek en burgersaus

GESERVEERD MET BOTER EN BROOD

Tagliatelle met gebakken scampi's met
kreeftfond, paprika, ui en parmezaanse kaas
15¾

Groene Gazpacho (v)............................................8

Broodje Hete Kip................................................ 8¼
Gebakken kip met ui, champignons, paprika, rucola en
cashewnoten, afgeblust met chilisaus

pasta scampi

Griekse Spies......................................................14½
Gekruide varkenshaas met Griekse salade en tzatzikisaus

Geserveerd met warme groenten,
huisgemaakte frietjes en mayonaise
Lendebiefstuk (200 gram)....................................... 17¼
Met champignonsaus, pepersaus, huisgemaakte kruidenboter
of jus de veau

Hoender..............................................................16¾

Kinderijsje............................................................ 3½

Nagerechten
Dame Blanche......................................................5½
Vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus

Combinatie van chocolade en framboos........ 6½
Geserveerd met yoghurtijs

Brusselse wafel met panna cotta limoncello.....7
Geserveerd met watermeloen- en sorbetijs

Kaasplankje......................................................... 9½
Assortiment van Kazerij Verschuren

Hoenderbouillon en crème fraiche

Vanaf 8 personen hanteren wij
een keuzemenu.
Omdat onze producten dagvers zijn verzoeken
we u op voorhand te reserveren.

Catch of the Day................................................16¾
Vraag naar onze wisselende verse dagvis

Gefrituurde Bloemkool (v).............................. 15¼
Paddestoelen en dragonsaus

Wist u dat?
Wij met lokale producten werken van
Kazerij Verschuren, Gebroeders Loijens
en Slagerij Pinckaers.

