Soepen
Geserveerd met brood
Groninger mosterdsoep*
met preiringen, uitgebakken spekjes OF gerookte zalm snippers

€ 6,50

Soep “chef’s keuze”

€ 6,50

Uiensoep

€ 6,50

*ook vegetarisch te bestellen

Voorgerechten
Stokbroodjes (8 stuks)
gegratineerd met pesto boter en sesamzaad

€ 6,50

Vers gebakken breekbrood met
Herfst tapenade en tomatenboter

€ 6,50

Runder carpaccio
Met rucola, Parmezaan en pijnboompitten

€11,50

Coquilles met Kikkoman soja mayonaise

€12,50

Knoflook-kaas potje met brood en cherrytomaat

€ 9,50

Hoofdgerechten vlees

Ossobuco met knolselderijpuree

€ 22,50

Huis gemarineerde spareribs
mild of pittig gekruid met een knoflooksaus en gepofte tomaat

€ 23,50

Slagers keus ; wij vertellen u graag de keuze van vandaag

dagprijs

Tournedos van het Black Angus rund naturel

€ 28,50

Tournedos van het Black Angus rund met Pepersaus

€ 30,50

Tournedos van het Black Angus rund met bospaddenstoelen, aardappelpuree
en knoflookjus

€ 30,50

Schnitzel naturel

€ 17,50

Schnitzel
op gebakken courgette, aubergine, champignons, rode peper en
knoflook

€ 19,50

Schnitzel
met gebakken spek en uien

€ 19,50

Schnitzel met pepersaus

€ 20,50

De hoofdgerechten worden geserveerd naar keuze met friet, aardappelgarnituur,
groente, salade en mayonaise
Extra garnituur klein € 1,50 groot € 2,50 mayonaise € 1,00

Hoofdgerechten vis

Vis van de afslag (catch of the day)
Wisselende verse vis met passende garnituur

dagprijs

Koolvis “en papillotte” In folie gegaard met fijne groenten, witte wijn en kruiden
€ 21,50

Hoofdgerechten vegetarisch
Gebakken camembert op een bedje van groenten,
Geserveerd met breekbrood
€ 18,50
Vegetarische pasta
Penne pasta met tomatensaus, Parmezaanse kaas en gegrilde groenten

€ 17,50

Plate Service
Runderburger op ciabatta;
Gebakken uien, spek, augurk, kaas, chilimayonaise
Geserveerd met salade en friet.

€ 17,50

Kalfslever
met gebakken spek, ui . Geserveerd met appelcompote en
gebakken aardappelen

€ 18,50

Saté van varkenshaas
met satésaus, seroendeng, kroepoek, atjar en friet

€ 17,50

Nagerechten

Flan met maple walnut ijs en slagroom

€ 8,50

Warme Luikse wafel met amarene kersen en vanille ijs en slagroom

€ 8,50

Gepocheerde peer met vanille ijs

€ 8,50

Dame blanche, vanille ijs
chocoladesaus en slagroom

€ 8,50

Koffie specialiteiten
Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Spanish coffee 43

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Schaaltje belgische bonbons
2 stuks
4 stuks

€ 2,00
€ 3,00

