HAPAS
BROOD VAN ALLES

6.50

NACHO’S

8.00

met aioli, tapenade, kruidenboter en hummus

Classic nacho’s uit de oven met gesmolten kaas,
chilisaus, tomatensalsa, crème fraîche en guacamole

SOEPEN

DINERKAART
HOOFDGERECHTEN
VIS
ZALM

Gegrilde zalm met een beurre blanc van gepofte knoflook, kruidenrisotto,
geglaceerde courgette, geglaceerde bospeen en Parmezaanse kaas

geserveerd met brood en kruidenboter

CATCH

19.50

DAGPRIJS

CHEF

7.50

Soep van de chef, wisselende soep van het seizoen
mag ook met bacon of gerookte zalm

Wisselend visgerecht; naar het aanbod van de leverancier met bijpassende saus,
geserveerd met een crème van zoete aardappel en wortel, gestoomde
seizoensgroenten en dikke frieten met mayonaise

BOSPADDENSTOELEN

7.50

VLEES

Romige bospaddenstoelenmosterdsoep
mag ook met bacon of gerookte zalm en brood

VOOR
GERECHTEN
DORDOGNE

VLAAMSE STOOF

18.50

STEAK

21.50

SURF & TURF

22.50

RIB ROAST

21.50

EEND

21.50

Runderschotel met gegrilde seizoensgroenten, huisgemaakte zuren,
dikke frieten en mayonaise

Gegrilde “Pepper-diamanthaas” met gewokte seizoensgroenten, warme
knoflookroomsaus, dikke frieten met mayonaise

11.00

Gefrituurde champignons in bierbeslag, crème van
wortel, kruidensalade met sesam en rucola,
crispy pastinaak en aioli

Mals gegrilde diamanthaas en gamba’s met in oestersaus gebakken champignons,
rucola, aardappelmousseline en misosaus

CARPACCIO

11.00

Botermalse gegrilde rib roast van het varken met diverse gegrilde seizoensgroenten, aardappelknolselderijcrème en groene pepersaus

11.50

Gemarineerde eendenborst in gerookte paprika en cajun met een
paddenstoelen-feta risotto, gewokte seizoensgroenten, zonnebloempitten en
bonenkruidjus

Dungesneden rundercarpaccio met pittenmix,
Parmezaanse kaas, dungesneden lente-ui,
kruidensalade, rucola en basilicumpesto

TATAKI VAN RUND OF ZALM

Keuze uit geschroeide runderhaas of gegrilde zalm met
zoete aardappelcrème, zoetzuur van rode biet, kruiden
bruschetta, krokante quinoa en pittige srirachasaus

CARPACCIO OF
SMOKED SALMON NEW STYLE

12.50

Wrap gevuld met carpaccio of gerookte zalm met
ingerolde krokante garnaal, geserveerd met wakamésalade, dungesneden groenten, tobiko, crème van
piccalilly en misosaus

GEITENKAAS

11.50

OSSENWORST

11.50

Wrap gevuld met geitenkaas, dadels, vijg, courgette,
julienne gesneden groenten, walnoot en balsamico

Tartaar van ossenworst, ui, knoflook, augurk, kappertjes,
bieslook met kruiden bruschetta, crème van piccalilly en
sojamayonaise

VEGETARISCH
BROCHETTE VEGA

15.50

WELLINGTON

16.50

Spiesje van diverse groenten in bierbeslag met courgette knoflookpasta en gepofte
quinoa
Wellington van spinazie met een risotto van paddenstoelen en feta, crème van
zoete aardappel, sesam rucola salade en een warme antiboise

ALTIJD GOESTING
met dikke frieten en mayonaise

NAGERECHTEN
CHEESECAKE

8.50

TRIFLE

8.50

Witte chocolade cheesecake, frambozensaus,
kletskop en citroenijs

Pannacotta met rood fruit, yoghurtijs,
witte chocoladeschilfers, diverse soorten kruim,
kletskop en slagroom

BROWNIE

Lauw warme chocolade brownie, vanille ijs en
slagroom

DAME BLANCHE

SATÉ KIP

15.50

BURGERS MET WITTE OF BRUINE BUN
BEEF/CHEESE

15.50

CRUNCHY CHICKEN

15.50

VEGETARISCH

15.50

PULLED PORK

15.50

Spiesen van kip met pindasaus, krokante ui, zoetzuur en gemengde salade,
kan ook met brood

Gegrilde huisgemaakte runderhamburger met bacon, romatomaat,
augurk, rode ui, huisgemaakte saus en gemengde salade
Gegrilde kipburger met tomaten, augurk, rode ui, kerriemayonaise en
gemengde salade

8.50

Burger met tomaat, mozzarella en pesto geserveerd met whiskeysaus en
gemengde salade

7.50

Langzaam gegaarde en gemarineerde varkensprocureur, koolsla, smokey BBQ saus
en gemengde salade

3 bollen vanille ijs, warme chocoladesaus, oreokruim,
kletskoppen en slagroom

SUNDAE

7.50

GOESTING

7.50

3 bollen vanille ijs, warme karamelsaus, kruim van
lange vingers & biscuit, kletskoppen en slagroom

MAALTIJDSALADES
Gemengde salade met komkommer, paprika, rode- en bosui en dressing
Onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.
U kunt ook dikke frieten met mayonaise in plaats van brood bestellen voor 2,00

GEITENKAAS

12.50

CARPACCIO

13.50

GROENTEN

12.50

CAPRESE

13.50

GEROOKTE KIP

13.50

CARPACCIO NEW STYLE

14.50

PARMAHAM

16.50

BIEFSTUK

16.50

SURF & TURF

16.50

GEROOKTE ZALM

16.50

Vanille, citroen- en yoghurtijs met warme karamelsaus,
kruim van bastogne en slagroom

Warme geitenkaas, walnoten, komkommerlinten, dungesneden biet en balsamico

BANANA ROYALE

Dungesneden rundermuis, rucola, pitten, Parmezaanse kaas en basilicumpesto

7.50

Bananen in karamelsaus, kruim van lange vingers
en biscuit, kletskoppen, vanille ijs en slagroom

GEEN GOESTING IN
EEN NAGERECHT?
SCROPPINO VOOR IETS FRIS OF
VOOR NA HET DINER

Buffelmozzarella, cherry tomaat, chioggia biet, pittenmix, lente-ui en
huisgemaakte basilicumpesto

6.50

Glas gevuld met citroenijs met een scheut Wodka
en Veuve

FRIANDISES MET KOFFIE,
CAPPUCCINO OF VERSE THEE

Gebakken seizoensgroenten, champignons, Parmezaanse kaas,
dungesneden rauwe groenten, balsamico en walnoten

5.00

4 kleine lekkernijen geserveerd naast de warme drank

Gerookte kipfilet, seizoensgroenten, gebakken champignons, lente- ui en
kerrie-gembersaus

Dungesneden rundermuis, Parmezaanse kaas, pesto, Thais gemarineerde gamba’s
gebakken met champignons, pitten en misosaus
Dungesneden Parmaham met tapenade, dadels, walnoten, pittenmix en
aceto stroop
Gebakken Thais gemarineerde biefstukpuntjes, champignons, paprika en
rode ui met misosaus

Allergieën of diëten graag overleg met bediening,
speciale kaart op aanvraag
Meerprijs Glutenvrij brood € 1,00
vegetarisch, kan ook vegan in overleg

In Thaise marinade gewokte biefstukpuntjes, gamba’s, champignons,
fijn gesneden lente-ui en misosaus
Gerookte zalm, kappertjes, rode- en lente-ui en yoghurt-dillesaus

