SANDWICHES
Beschikbaar tijdens de lunch tot 17.00 uur
KICKSTARTER
€7,Broodje met gerookte kipfilet, kaas, garnituur en kruidenmayonaise
CARPACCIO SANDIWCH
€10,Broodje met dun gesneden rundvlees, Worcestershire mayonnaise, parmezaanse kaas &
rucola
CROQUE
€6,Ham en kaas sandwich uit de grill
CROQUE MADAME
€7,Ham en kaas sandwich uit de grill met een spiegeleitje
TUNAMELT
€8,Sandwich met tonijnsalade en kaas uit de grill
UITSMIJTER
€9,3 gebakken spiegeleitjes op brood met ham en kaas
TONIJNSALADE
€7,Met huisgemaakte tonijnsalade
SPECIALS
Beschikbaar tijdens de lunch tot 17.00 uur
CLUBSANDWICH
Toast met kaas, gebakken kipreepjes, spek en cocktailsaus geserveerd met friet
MONTREAL SMOKED MEAT
Broodje met huisgemaakte brisket & yellow mustard geserveerd met friet
BR’EGG’ SANDWICH
Broodje met gerookte zalm, roomkaas en spiegeleitje geserveerd met friet
VEGGIE CLUBHOUSE
Toast met gegrilde groenten en humus geserveerd met friet

€12,€12,€12,
€12,-

SALADS
Beschikbaar tijdens lunch en diner
Geserveerd met brood of friet

voor / hoofd

CHICKEN CAESAR SALAD
€10,- / €19,Frisse salade met geroosterde kippendij, knoflookcroutons en caesardressing
VAL DIEU SALAD
€10,- / €19,Gemengde salade met een abdijkaasje uit de oven met balsamicodressing en spekjes
CHEVRE SALAD
€10,- / €19,Jonge gegrilde geitenkaas op een frisse gemengde salade met honing thijm dressing en
gekarameliseerde walnoten
SALMON & SCAMPI SALAD
€10,- / €19,Gerookte zalm en gebakken scampi op een rijke salade met bieslookmayonaise en kappers

SOUPS
Beschikbaar tijdens lunch en diner
UIENSOEP
Gegratineerde Franse uiensoep
CHEFS SPECIAL
Soep van het moment volgens onze chefs.
Vraag aan de bediening of deze glutenvrij is

€7,Vanaf

€6,-

STARTERS
Lekker als voorgerecht maar ook leuk om er samen meedere te delen
ZALM CARPACCIO
Dun gesneden gerookte zalm met bieslookmayonaise
SCAMPI AGLIO OLIO
In knoflookolie gebakken scampi
STEAK TARTARE
Aangemaakte fijne tartaar van biefstuk
CHAMPIGNON L’ESCARGOTS
Gegratineerde champignons in knoflookroomsaus
OSSENHAAS SPIESJES
Spiesjes van ossenhaas van de grill, geserveerd met aioli
CARPACCIO ALLA CIPRIANI
Dun gesneden rundvlees met huisgemaakte Worcestershire mayonaise
MANCHEGO
Volle Spaanse kaas met vijgenchutney
CARPACCIO VAN RODE BIET
Carpaccio van rode biet met mangochutney en geitenkaas

€10,€10,€12,€8,€10,€10,€8,€8,-

GRILL
JAMAICAN JERK CHICKEN
€17,Licht pikante kipspiesjes met wilde rijst, mangochutney en maïskolf
BBQ SPARE RIBS
€19,Onze licht zoete spare ribs, geserveerd met coleslaw en friet
ENTRECOTE (300GR.) GARLIC & THYME
€25,Entrecote van de grill met gepofte knoflook, gepofte aardappel met crème fraîche en
seizoensgroenten
STEAK
€19,Biefstuk van de grill met seizoensgroenten en friet. Keuze uit: pepersaus, champignonsaus,
kruidenboter, gorgonzola, rode port saus
KIDS TOT 12 JAAR
Een eigen gerecht of een bordje om met de rest mee te eten…
Kies je eigen kleinere verie van de hoofdgerechten voor 50% van de prijs…
VEGAN
POKEBOWL
Wilde rijst met gemarineerde tempeh, soyabonen, avocado en diverse scheuten
VEGGI JALFREZI
Licht pikante Jafrezi curry met vegetarische kip van de vegetarische slager

€17,€19,-

MAINS
Kijk bij grill voor meer hoofdgerechten
VARKENSHAAS TWEE HEEREN
€19,Gebakken varkenshaasje gevuld met gebakken champignons en gegratineerd met brie,
geserveerd met seizoensgroenten en friet
OSSOBUCCO – CHEFS SPECIAL
€22,Zacht gegaarde kalfschenkel in tomatensaus op een bedje van pasta
MELANZANE ALLA PARMIGIANA
€18,Klassieker uit Italië, vegetarische lasagna met aubergine, tomatensaus, Parmesan en
Mozzarella, geserveerd met salade en pasta
FISH AND SEAFOOD
ZALM EN PAPILOTTE
€19,Zalmfilet samen met seizoensgroenten gegaard in een pakketje en afgeblust met witte wijn,
geserveerd met een gepofte aardappel met crème fraîche
PASTA SCAMPI
€19,In knoflookolie gebakken scampi en zongedroogde tomaten, geserveerd met pasta, rucola
en parmezaanse kaas

DESSERTS
DESSERT TRIO
€8,Combinatie van kleine dessers om te proeven, Upside Down Cheesecake van mango en
passievrucht, witte chocolade brûlée met bosbessensaus en chocolade mousse
BAKED ALASKA
Yoghurt bosvruchtenijs met gebrand eiwitschuim

€8,-

CHOCOCHOCO
Hemelse modder met warme brownie

€7,-

MEER DAN TEVREDEN??
Alleen als u echt heel erg tevreden bent en alleen na 20.00 uur een lekker koud pilsje voor
het keukenteam
RONDJE BIER VOOR DE KEUKEN

€7,-

