OM MEE TE BEGINNEN:
SALADE GEROOKTE EENDENBORST
op een frisse salade met spekjes, pijnboompitjes en frambozendressing

€ 14,00

GRAVAD LAX
huisgemaakte, met dille gemarineerde, rauwe zalm met zoete mosterdsaus

€ 14,00

GARNALEN COCKTAIL
met Hollandse garnalen en whiskysaus

€ 14,00

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
met gedroogde uitjes, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en mosterddressing

€ 14,00

REEPJES GEBAKKEN KIPFILET
in een warme knoflookroomsaus

€ 12,50

CARPACCIO VAN TONIJN
met bieslook, pijnboompitjes en sojadressing

€ 14,00

VITELLO TONATO
dun gesneden, rosé gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise, pijnboompitjes en
bieslook

€ 14,00

GEBAKKEN SCAMPIES
In knoflookroomsaus

€ 14,75

LAUWWARME GEITENKAAS
op toast met honing en balsamico

€ 10,50

SOEPEN:
Kippensoep
Franse uiensoep gegratineerd met kaas
Romige mosterdsoep met prei
Pittige kerriesoep
Ossenstaartsoep

€
€
€
€
€

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

UIT HET WATER:
OP DE HUID GEBAKKEN ZEEBAARS FILET
met bieslooksaus

€ 24,00

GEBAKKEN ZEEWOLF FILET
met kreeftensaus en Hollandse garnaaltjes

€ 25,00

GEBAKKEN VISCOMBINATIE
zalm, gamba, kabeljauw, zeebaars, zeewolffilet en victoriabaars

€ 25,00

ZEETONG (indien voorradig)

€ 42,50

VERVOLG UIT HET WATER:
GAMBA’S
in kruidenolie gebakken

€ 24,50

GEBAKKEN KABELJAUWHAASJE
met een mosterdsaus

€ 23,00

GEPOCHEERDE ZALM
met hollandaisesaus

€ 22,50

VAN HET LAND:
RUNDERENENTRECOTE
van de grill met pepersaus

€ 24,50

VARKENSHAAS
met champignonroomsaus

€ 21,50

FRIANDER KALFS RIB-EYE
van de grill met bearnaisesaus

€ 23,50

OSSENHAAS MEDAILLONS
met stroganoffsaus

€ 25,00

TOURNEDOS
met kruidenknoflooksaus

€ 28,50

KALFS ENTRECOTE
met roquefortsaus

€ 25,00

MIXED GRILL
biefstukjes van rund, kalf, varken en kip met koude knoflooksaus

€ 24,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN:
Frikandel met frietjes en appelmoes
Kroket met frietjes en appelmoes
Gebakken kipfilet met frietjes en appelmoes
Wienerschnitzel met frietjes en appelmoes

€
€
€
€

7,50
7,50
9,00
9,00

€
€
€
€
€
€

8,00
8,50
8,00
8,50
8,50
9,00

DESSERTS:
Sorbet
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
Capriccio Caffee, een torentje van mokka- en vanille-ijs met een vulling van karamel
Café Glacé, vanille-ijs met advocaat, koffie, Tia Maria en slagroom
Soesjes, gevuld met vanille-ijs, met karamelsaus en slagroom
Crêpes Suzette, flinterdunne warme flensjes met warme sinasappelsaus, vanille-ijs
en slagroom

SPECIALE KOFFIE:
IRISH COFFEE
verwarmde Jameson whisky, bruine basterdsuiker, koffie en slagroom

€ 8,00

FRENCH COFFEE
koffie vermengd met Grand Marnier met slagroom

€ 8,00

D.O.M. COFFEE
koffie vermengd met D.O.M. Benedictine met slagroom

€ 8,00

ITALIAN COFFEE
koffie vermengd met Amaretto met slagroom

€ 8,00

CAFE KAHLUA
koffie vermengd met Mexicaanse koffielikeur met slagroom

€ 8,00

SCHROBBELAER KOFFIE
koffie vermengd met Brabantse likeur met slagroom

€ 8,00

