Voorgerechten
(Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en boter)

Steak tartaar, kwartelei, komkommer mayo, appelkapper en Parmezaan € 13,95
2 huisgemaakte garnalenkroketten met salade, citroen en cocktailsaus

€ 13,50

2 ambachtelijke kaaskroketten met salade

€ 10,50

Duo van kroket met kleine salade en cocktailsaus
(1 kaas- + 1 garnaalkroket)

€ 11,50

Courgettesoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Paprikasoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Wortelsoep (huisgemaakt) met landbrood

€ 6,95

Gerookte zalm, garnaaltjes, kruidenmayo, rode ui en kappertjes

€ 12,95

Rundcarpaccio, pesto, pijnboompit, Parmezaanse kaas en rucola

€ 9,95

Scampi in roomsaus (6 stuks)

€ 9,95

Broodplankje met roomboter en kruidenboter

€ 3,95

Hoofdgerechten
VLEES
Hereford entrecote met eigen braadjus, dikke frieten in de schil
en salade

€ 22,95

Rundvlees stoofpotje met frietjes en salade

€ 18,95

Tournedos van Belgisch witblauw met gebakken champignons,
pepersaus, knolseldercrème en frietjes

€ 23,95

Hamburger op brioche broodje met sla, spek, ui, cheddar, bbq saus,
frietjes en mayonaise

€ 14,95

Diamanthaas met pommes fondant, spruitjes, oesterzwam, pastinaak,
gegrilde groene asperges, wortelcrème en rode wijnsaus

€ 21,95

Hoofdgerechten
VIS
Vispannetje uit de oven met salade en frietjes

€ 21,95

Scampi (10 st) in roomsaus met salade en frietjes

€ 19,95

Zeebaarsfilet met rode biet risotto en gebakken zeekraal

€ 21,95

Kabeljauwhaas, aardappelpuree, Romanesco, wortel en witte wijnsaus € 23,95

SALADE (geserveerd met brood en boter)
Salade geitenkaas met walnoot, appel, tomaat, spekjes, honing

€ 15,95

Salade gerookte zalm met kruidenmayo, garnaaltjes,
rode ui, kappertjes, dille

€ 16,95

VEGETARISCH
Rode biet risotto met warme geitenkaas, rucola en walnoot

€ 17,95

Tagliatelle in pesto roomsaus, tomaatjes, champignons en rucola

€ 16,95

Desserts
Chocolade moelleux met vanille roomijs en slagroom

€ 6,50

Crème brûlée met karamel roomijs

€ 7,50

Chocolademousse met kersencremeux, vanille en limoen

€ 9,50

Bananen panna cotta met hazelnoot, pistache en passievrucht

€ 9,50

Vanille ijs met advocaat en slagroom

€ 6,50

Tarte tatin appel met vanille roomijs en slagroom
- met calvados
Kinderijsje met discodip en slagroom

€ 6,50
+ € 1,50
€ 4,50

SPECIALE KOFFIE’S
Irish/Spanish/French/Hasseltse/Italian/Caribbean

€ 7,80

