Glutenkaart Fabulous
Croque met boerenham, bechamelsaus, gesmolten kaas, kleine salade.
€ 6,50
Croque met boerenham, bechamelsaus, gesmolten kaas, gebakken eitje, kleine salade.
€ 7,50
Croque met boerenham, bechamelsaus, gesmolten kaas, ananas, kleine salade.
€ 7,00
Brood met ham, kaas, gebakken eieren.
€ 8,50
Omelet met spek, champignons, ui en brood.
€ 9,50
Brood met kaas, Serranoham, gebakken ei, rundvleeskroket, soepje en salade.
€ 9,50
Lang gegaarde kipfilet, champignons en een romig sausje geserveerd met een pasteitje,
frietjes en een kleine salade.
€ 14,50

Lunchkaart
Italiaanse bol gezond belegd met ham, kaas, sla, een eitje, en evt. mayonaise.
€ 8,25
Italiaanse bol belegd met huisgemaakte tonijnsalade.
€ 8,95
Italiaanse bol belegd met Carpaccio, Parmezaan, Rucola en Truffelmayonaise.
€ 10,95
Italiaanse bol met gebakken kip, champignon, taugé, lente-ui en chilisaus.
€ 9,95
Italiaanse bol belegd met gerookte zalm, rode ui, kappertjes en mosterd-dillesaus.
€ 9,95
Italiaanse bol met gesmolten brie, walnoot en honing.
€ 8,95
Italiaanse bol met gebakken champignons, spek, ui en gebakken eitje.
€ 9,95

Voorgerechten en Salades
Rosé-gegaarde kalfsmuis met kappertjes, zongedroogde tomaatjes en tonijn-crème
€ 15,00
Carpaccio van runderhaas met Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise
€ 14,50
Diverse bereiding van Scandinavische gerookte zalm met mosterd-dille saus
€ 14,50

Quinoa salade, met komkommer, tomaatjes en zwarte olijfjes.
€ 12,75
Verse oesters met rode-wijnazijn, sjalotje en citroen (3 of 6)
€ 7,95 / 14,95
6 Geroosterde broodjes met tomaat, ui, basilicum en mozzarella
€ 13,50
6 Geroosterde broodjes met diverse vis-, vlees-, vega-garnituur
€ 14,50
Keuze uit: Tom-ka Thai (Thaise currysoep met kip en kokos), Tomatensoep (met spekjes en
bieslook) of een romige vissoep met passend garnituur
€ 6,50
Salade met diverse vissoorten, kappertjes, rode-ui en remouladesaus
€ 14,75
Salade met gebakken kip, champignons, ui, taugé en chilisaus
€ 15,00
Limburgse salade met diverse gebrande noten, een crostini van geitenkaas en mosterd dille
dressing
€ 14,50
Broodplankje met verschillende broodsoorten, kruidenboter en tapenade
€ 4,75

Pasta’s en Burgers
Pasta met licht pikante tomatensaus, cherry tomaatjes en basilicum
€ 13,50 (supp. Mozzarella + € 2,50(melk))
Pasta met gerookte kip, bospaddenstoelen en truffelsaus
€ 16,50
Pasta met knoflook, olijfolie, rode peper, scampi en peterselie
€ 16,50
Pasta met huisgemaakte bolognaise saus
€ 14,50

100% Rundvleesburger met krokante ijsbergsla, tomaat, augurk, ui en frietjes
€ 14,50
100% Vegetarische burger met krokante ijsbergsla, tomaat, augurk, ui en frietjes
€ 13,50

Geserveerd net frietjes, salade en mayonaise of tomatenketchup naar keuze

Uit te breiden met:
-

Crispy bacon (€ 0,75)
Cheddar kaas (€ 0,75) (melk)
Gebakken eitje (€ 1,00) (kippenei)
Gebakken champignon/ui (€ 1,00)
Extra burger (€ 4,50)
Truffelmayonaise (€ 0,50) (melk/ei/mosterd)
Pikante cocktailmayonaise (€ 0,50) (melk/ei/mosterd)
Smokey-BBQ saus (€ 0,50) (melk/ei)

(** Ook vega mogelijk)

Hoofdgerechten Vlees
Tendermalse Ierse tournedos van ossenhaas. (200gr.)
€ 24,50
Ierse T-bone steak (200gr.) in roomboter gebakken.
€ 26,50
Grain-fedded Australische rib-eye (250gr.) vol smaak, voor de echte beef liefhebber.
€ 29,50
Mixed Grill van kip, runds- en varkensvlees.
€ 19,50
Oosters gemarineerde kippendijen spies (200gr.) met gebakken uitjes, kroepoek & pindasaus.
€ 14,50
In roomboter gebakken varkenshaasje.
€ 16,50

Al onze vleesgerechten worden geserveerd met passende groenten- en aardappelgarnituur.

Supplement Friet € 2,50
Supplement Sla

€ 2,50

Supplement Saus € 2,50
-

Peper-/champignonroomsaus (melk)
Bearnaise saus (melk, kippenei)
Rode-wijn saus
Rosinni (gebakken ganzenlever – €5,50)

Hoofdgerechten Vis
Verse kabeljauwfilet in Serranoham gebakken.
€ 22,50
Verse zeetong (450gr.) in roomboter gebakken, met eigen boterjus en remouladesaus.
€ 35,00
Op de huid gebakken zeebaars filet, met asperges en risotto rijst.
€ 19,50
Vispannetje met diverse vis, groenten, spinazie, mozzarella en romige cresson-saus.
€ 18,50

Al onze visgerechten worden geserveerd met passende groenten- en aardappelgarnituur.

Supplement Friet € 3,50
Supplement Sla

€ 2,50

Supplement Saus € 2,50
-

Tomaten-pesto saus (noten)
Cresson-roomsaus (melk, selderij)
Witte-wijnsaus (melk, selderij)

Desserts
Creme Brûlée met vanille-ijs en slagroom
€ 9,25

Vanille ijs met slagroom en warme chocoladesaus
€ 7,50

Red velvet cake met frambozen-sorbetijs en slagroom
€ 8,75

3 soorten sorbet ijs, vers fruit en rode fruit coulis
€ 9,25

Tapaskaart
Tapasplank met diverse soorten warme en koude hapjes, snacks en dips
€ 21,50

Verschillende soorten kaas, geserveerd met vijgenbrood, noten en stroop
€ 8,25

Zwarte en groene olijven gemengd in knoflook olie
€ 4,00

Diverse soorten gefrituurde snacks. (9 stuks)
€ 7,25

Gefrituurde chineese mini-lompia’s
€ 8,50

Nacho chips met cheddarkaas uit de oven geserveerd met guacamole en creme fraiche
€ 9,50

