Diner: Kaart van 17:00 tot 20.00 uur

HOOFDGERECHTEN
Saté

14,00

Falafel burger

14,00

Falafel Italian burger

14,00

Black Angus burger

15,00

Italian burger

15,00

9,50/12,50

Spareribs

17,50

Salade van ossenhaaspunten 11,50/14,50

Schnitzel

17,50

Boerenschnitzel

19,50

Ossenhaaspannetje

18,00

Mixed grill

18,50

Zalm

19,00

Rib-eye Black Angus

23,50

Tournedos

25,00

SOEPEN EN VOORGERECHTEN
Champignonsoep

Met kastanjechampignons,
brood en boter

Tomatensoep

Met heerlijke soepballetjes,
brood en boter

Carpaccio

Ossenhaas, pesto, Parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaten,
rucola en truffelmayonaise

Salade gerookte zalm

Gerookte zalm, gebakken gamba's
en huisgemaakte croutons

5,00

Brioche bol, sla, bacon, tomaat, rode ui,
kaas en Sweet Baby Ray’s BBQ saus

11,50

Italiaanse bol, pesto, rucola, tomaat,
Parmezaanse kaas en truffelmayo
Brioche bol, sla, bacon, tomaat, rode ui,
kaas en Sweet Baby Ray’s BBQ saus

Vitello tonato

Gemarineerde kalfsmuis, truffelolie,
tonijnmayonaise en kappertjes

5,00

Kipdij saté, lente ui, krokante uitjes
en kroepoek

11,50

Gebakken ossenhaaspunten met
taugé, paprika, courgette,
kastanjechampignons, afgeblust
met ketjap

Champignons in bierbeslag

Kastanjechampignons, krokant
bierbeslag van Grimbergen blond,
geserveerd met knoflooksaus en
chilisaus met lente ui

Borrelplank voor 2 personen
Boerenkaas van olijf/tomaat,
olijven, gebakken gamba's,
Coppa di Parma, Twentse ham,
champignons in bierbeslag,
stokbrood met pesto,
kruidenboter en knoflookolie

9,00

16,00

12,00

Wrap zalm

13,50

Portobello (2 stuks)

13,50

Bami

Huisgemaakte bami met kroepoek,
krokante uitjes, atjar en gebakken ei

Kipfilet, tournedos, varkensmedaillon
en kastanjechampignons

In spek gewikkeld met truffelmadeira-champignonsaus en lente ui

Wrap kip

Gevuld met knoflookolie, kruidenrisotto,
spinazie, zoete aardappel en
Parmezaanse kaas.

Champignons, uien, spek,
roerbakgroenten en gebakken ei

Met pepersaus of huisgemaakte
kruidenboter

13,50

Gerookte zalm en sla, gebakken
gamba's en Heks'nkaas

Saus naar keuze: champignon,
jager-, zigeuner- of pepersaus

In de oven gebakken zalm met
Hollandaisesaus

Ravioli ricotta en spinazie

Gebakken kipdij, kerriesaus,
roerbakgroente en sla

Goed gegaarde spareribs in
heerlijke marinade

Ossenhaaspunten, champignons,
paprika, taugé, courgette en ketjapsaus

SPECIALS
Met truffel-madeira-champignonsaus,
rucola en pijnboompitten

Italiaanse bol, pesto, rucola, tomaat,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

KINDERMENU
Pannenkoek naturel

5,00

Patat Kipnuggets

5,00

Patat Frikandel

5,00

Patat Kipdij Saté

8,00

Patat Schnitzel

9,00

Om te beleggen met stroop, jam,
pedersuiker of hagelslag naar keuze
Met appelmoes
Met appelmoes

10,00

Met appelmoes
Met appelmoes

