Lunch

| broodjes

boerenbrood met keuze uit wit of bruin.

Ossenhaas

zwarte knoflook, champignons & ui

hete kip

gemarineerde kipdij, chilisaus

biefstuk

met jus
+ champignons & ui

carpaccio

rucola, oude kaas, pijnboompitten &
truffelmayonaise
+ eendenlever

12 uurtje
clubsandwich kip
clubsandwich zalm
warm vlees
kroketten
kaaskroketten
• brie
uitsmijter
omelet
tosti

broodje gezond, kroket en een soepje
gerookte kip, kaas, bacon, tomaat,

11.50
11.17.50
1.50
12.3.50
12.50
11.-

komkommer, ei & kerrie
roomkaas, rode ui, ei & komkommer
champignons, ui & satesaus

11.-

9.75

2 Van Dobben kroketten

9.-

2 stuks, grove mosterd

9.-

walnoot, honing & rucola, uit de oven

met ham & kaas

9.50
9.-

bacon, tomaat, prei, champignons & ui

9.50

ham & kaas

4.50

• = vegetarische gerechten
alle salades, voor, hoofd & nagerechten kunt u de gehele dag bestellen

L u n c h | flammkuchen
Pulled chicken

rode ui, champignons, rucola,

11.-

Crème fraîche & barbequesaus

Parmaham

bospaddenstoelen, rucola,

11.-

tomaat, Crème fraîche & truffel

Salade
zalm & gamba
Beef teriyaki
carpaccio
geitenkaas

dille & limoen

ossenhaas, champignons, ui & cashew

14.50

14.-

oude kaas, pijnboompit & truffelmayonaise 13.+ eendenlever
3.50

pompoen, paddenstoel & balsamico

13.-

Vooraf
broodplankje
buikspek
carpaccio
coquille &
parmaham
Rilette van
kabeljauw
gamba’s

bietencarpaccio

met kruidenboter

4.50

‘‘ met 3 dips

5.75

gekarameliseerd, langzaam gegaard
& pompoen

11.50

rucola, oude kaas, pijnboompitten
& truffelmayonaise
+ eendenlever

12.+ 3.50

beurre noisette & walnotenmayonaise

13.50

vadouvan, Crème fraîche, augurk &
brioche

12.50

rode peper, bosui & knoflookolie

12.50

geitenkaas & pistachepesto

8.50

Soep
• tomaat
zoete
aardappelsoep

room, prei & kruiden

creme fraiche, harissa & spekkaantjes

6.50

7.-

Hoofd
eendenborst
beenhammetje
kalfs ribeye
biefstuk
burger

sinaasappel, Port & aardappelmousseline

24.50

jus van zwarte knoflook

20.50

chimmichurri

23.50

pepersaus
+ champignons & ui

23.1.50

Black Angus, bacon, champignons, ui &
cheddar

18.50

ribs

zoet of pittig, met knoflooksaus

19.50

sate

kipfilet, bosui & krokante ui

17.-

witlof, mosterd & kerrie

24.-

pompoen & pesto

23.-

pompoen, paddenstoelen, roomkaas &
salie

16.-

runderstoof, truffel & parmezaanse kaas

18.-

pompoen & geitenkaas

17.-

heilbot
zalm
• rigatoni
fregula
• gevulde
portobello

Kinderen
Biefstukje
ribs
burgertje

pepersaus & frites

met frites

tomaat & cheddar

12.50

12.-

9.50

kroket / frikandel

met frites

7.-

kipfingers

met frites

7.-

pannenkoek

stroop en/of poedersuiker

5.50

kinderijsje

vanille ijs & slagroom in een
verrassingsbeker

3.95

Dessert
bokkenpootjes
-tiramisu
witte chocolademousse
hazelnootbavarois
stoofpeer
dame blanche

amaretto & mascarpone

bastogne crumble,
bastogne ijs

cookie dough

cheesecakemousse &
stoofperenijs
vanille ijs & chocoladesaus

Wijnen
rivesaltes ambre
rivesaltes tuille

Koffie
IRISH
SPANISH
FRENCH
ITALIAN
BRASIL
LICOR 43 OF BAILEYS

|

8.-

7.50

8.50

8.-

7.-

dessert

honingtonen |
grenache blanc

4.95

chocolade tonen |
grenache blanc & gris

4.95

6.50
Irish whisky
tia maria
grand marnier
amaretto
tia maria & grand marnier

Wijnen

|

wit

La Plume | chardonnay | Zuid afrika 4.- / 20.-

rond en vol van smaak, met kenmerken van wit steenfruit & citrus.
zachte afdronk

Marchese della torre | pinot grigio | sicilië 4.50 / 22.50

heerlijk stuivend & opwekkend met aroma’s van peer, venkel &
bloesem

Vina Lisonja | verdejo | spanje 4.75 / 24.50

spanje’s meest populaire wijn, fris & zacht. perfect in de afdronk

Lealthanza | sauvignon blanc | Spanje 5.75 / 28.50

knisperende sauvignon met kenmerken van passiefruit, appel &
bloem

Salentein barrel selection | Chardonnay | argentinië 6.95 / 34.-

vol, rijk & zwoel karakter met tonen van banaan, citrus, ananas,
vanille honing & karamel.

Wijnen

|

rosé

Ultima | Languedoc | Franrijk 4.75 / 24.50

Mediterraanse rosé met een mooie lichte kleur en frisse aroma’s van
aardbeien & frambozen

Wijnen

|

rood

Icalma | merlot | Chili 4.- / 20.-

toegankelijk met een fruitig karakter. In de smaak indrukken van
pruimen & rode bessen

Domerval | Cabernet Sauvignon | Frankrijk 4.75 / 24.50

volle, warme wijn uit Zuid Frankrijk. In de geur en smaak aroma’s
van cassisfruit, jam & cacao.

Bennati Corte Pitora Bardolino | Veneto | Italië 5.25 / 26.-

het gardameer in een wijnglas! sappig, warm met tonen van kersen
& viooltjes

salentein barrel selection | Malbec | argentinië 6.95/ 34.-

een superieure rode wijn met aroma’s van bramen, pruimen, chocolade & vanille. vol & krachtig.

Wijnen

|

bubbels

MBM | Prosecco | Italië 6.50 / 25.-

verkwikkende bubbel met een fruitige smaak van peer, citrus &
bloemen.

Salentein sparkling Brut cuvee | Argentinië 7.50 / 37.-

Helder van kleur met een mooie goud-roze gloed. Aroma’s van
groene appel, citrus en toast. Fris en sappig met een lekkere
zachte bubbel!

Hapjes
broodplankje
koud plankje
bitterballen
gamba’s
nacho’s
bittergarnituur
borrelplank

met kruidenboter
‘‘ met 3 dips

(gedroogde) worst, brood, chips,
noten & olijven

4.50
5.75

13.50

Van Dobben, 8 st.

8.-

krokant, 8 st.

7.-

pulled chicken, kaas, ui, guacemole,
tomaat & roomkaas
10 of 20 st.
mix van bovenstaande bites

8.50

8.- / 16.19.50

Flammkuchen
Pulled chicken
Parmaham

rode ui, champignons, rucola,

11.-

Crème fraîche & barbequesaus

bospaddenstoelen, rucola,
tomaat, Crème fraîche & truffel

11.-

