VOORGERECHTEN
VAL-DIEU
Salade met lauwwarme Val-Dieu kaas, vruchten en ras-el-hanout mayonaise

€ 9,95

SCAMPI
Salade met gepelde en gewokte scampi in kreeftensaus

€ 14,95

RIB-EYE
Licht gerookte runderrib-eye met kruidencrème en pijnboompitten

€ 9,95

PARELHOENDER
Rouleau van parelhoender en kruidige salade

€ 9,95

BLOEDWORST
Gebakken bloedworst met spekjes, appel en ui

€ 9,75

CHAMPIGNONS
Gegratineerde champignons in romige saus van Bourguignonne kruiden

€ 7,85

TEMPEH
Gebakken tempeh met crème van aubergine

€ 8,50

SOEPEN
KREEFT
Romige licht gebonden soep van kreeft

€ 8,75

KLEINE KREEFT
Een klein kopje kreeften soep

€ 6,50

DAGSOEP
Wisselende seizoensgebonden soep

€ 5,50

KLEINE DAGSOEP
Een klein kopje soep

€ 3,90

VOOR DE KLEINTJES (tot 12 jaar)
SPAGHETTI BOLOGNAISE

€ 8,75

KLEINE SCHNITZEL met frites, mayonaise en appelmoes

€ 11,50

FRIKANDEL, KIPNUGGETS OF KROKET
met frites, appelmoes & mayonaise

€ 6,75

HOOFDGERECHTEN
HEILBOT
Gebakken heilbotfilet met zwarte tagliatelle in romige tomatensaus

€ 19,25

DAGVIS
Wisselende seizoensgebonden visspecialiteit

dagprijs

TOURNEDOS
Biefstuk van de haas in pepersaus

€ 23,75

FILET MIGNON
Runderhaaspuntjes met groente-risotto en truffeljus

€ 19,75

ZUURVLEES
Langzaam gegaarde rundernek met uiencompote en saus van kruidkoek

€ 18,75

VARKENSHAAS
Gebakken varkenshaasmedaillons met licht pittige mangosaus

€ 18,75

KALFSSCHNITZEL
Kalfsschnitzel met saus van tomaat en salie

€ 18,25

RISOTTO
Vegetarische of veganistische risotto met gewokte groentes

€ 16,25

LIEVER EEN ANDERE SAUS? U kunt uw vleesgerecht combineren met:

Pepersaus, champignonroomsaus, truffeljus, mangosaus en tomaten-saliesaus.
Garnituur van gebakken spekjes, ui, champignons en kaas
Gebakken champignons

€ 3,€ 2,50

Om voedselverspilling tegen te gaan serveren wij alleen op uw verzoek met plezier
extra frites, salade en warme groente zonder meerprijs!
Heeft u een allergie, voedselintolerantie of andere dieetwensen?
Vertel het ons tijdig, we houden graag rekening met uw specifieke wensen!

NAGERECHTEN
CHOCOLADE
Vegan chocolade-brownie met kokosganache en mangosorbet

€ 8,50

WORTEL
Carrotcake met een cremeux van gember, witte chocolade en wortel
begeleid door yoghurtijs

€ 8,50

PEER
Vanille-ijs met gepocheerde peer en warme chocoladesaus

€ 8,50

IK KAN NIET KIEZEN
Een verrassing met van alles wat

€ 8,50

AMANDEL
Amandelcake met mousse van amandelspijs, citrusgel en witte chocolade-ijs

€ 8,50

KAAS
Een selectie van diverse soorten kaas met rozijnenbrood en vijgenchutney

€ 8,50

KINDERIJSJE
Een bolletje vanille en aardbeienijs met slagroom

€ 4,25

SPECIALE KOFFIE’S
POORTWACHTERSKOFFIE
Een stukje pletsjeskoek, likeur, slagroom en een bolletje ijs bij de koffie

€ 8,95

KABOUTERKOFFIE
Met La Chouffe koffielikeur en licht geslagen ongezoete room

€ 6,95

IRISH COFFEE
Met Jameson whiskey en licht geslagen ongezoete room

€ 6,75

LIMBURGSE KOFFIE
Met Els La Vera en licht geslagen ongezoete room

€ 6,75

FRENCH COFFEE
Met Grand Marnier en gezoete slagroom

€ 6,95

SPANISCH COFFEE
Met Liquor 43 en gezoete slagroom

€ 6,95

DRIE GANGEN KEUZE MENU € 29,75
VAL DIEU
Salade met lauwwarme Val-Dieu kaas, vruchten en ras-el-hanout mayonaise
RIB-EYE
Licht gerookte runderrib-eye met kruidencrème en pijnboompitten
PARELHOENDER
Rouleau van parelhoender met salade garnituur
TEMPEH
Gebakken tempeh met crème van aubergine
KREEFTENSOEP
Romige licht gebonden kreeftensoep met scampi
SOEP VAN DE DAG
___________________________________________________________________________
HEILBOT
Gebakken heilbotfilet met zwarte tagliatelle in romige tomatensaus
ZUURVLEES
Langzaam gegaarde rundernek met uiencompote en saus van kruidkoek
FILET MIGNON
Runderhaaspuntjes met groente risotto en truffeljus
VARKENSHAAS
Gebakken varkenshaasmedaillons met licht pittige mangosaus
KALFSSCHNITZEL
Kalfsschnitzel met saus van tomaat en salie
RISOTTO
Vegetarische of veganistische risotto met gewokte groente
________________________________________________________________________
CHOCOLADE
Vegan chocolade reep van brownie en kokosganache met mangosorbet
WORTEL
Carrotcake met een mousse van gember, witte chocolade en wortel
begeleid door yoghurtijs
PEER
Vanille-ijs met gepocheerde peer en warme chocoladesaus
IK KAN NIET KIEZEN
Een verrassing met van alles wat
AMANDEL
Amandelcake met citrusgel en witte chocolade-ijs
KAASSELECTIE

