MENUKAART
VLOERBROOD (bruin/wit) - tot 17:00
Carpaccio met rucolamayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Geitenkaas uit de oven met honing en noten				
Gerookte zalm met groene kruidendressing en kapperappel
Tonijnsalade huisgemaakt met kappertjes, rode ui, ei en
citroen-crème fraîche

9,75
9,75
9,75

		

9,75
9,50
9,50
9,75

tomaat en komkommer 				

14,50

SOEP - tot 21:00
Kreeftenbisque rijkelijk gevuld 					
BBQ tomatensoep rucola olie 				
Tom Kha Kai met gevogelte, kokos en koriander 		

12,50
8,75
8,75

SALADES - tot 21:00
Vis frisse salade met diverse soorten vis en schaaldieren		
Gebakken kip met seizoensgroenten en terriyakisaus 		
Brabantse geitenkaas met noten en honing 				

15,75
15,75
15,00

ZOET - tot 21:00
Appeltaart zoals het hoort 						
Cheesecake huisgemaakt, met bastogne en limoen 			

3,50
4,50

Kroketten met Franse mosterd, twee stuks - ook vegetarisch 		
Uitsmijter met ham en/of kaas						
Uitsmijter De Boerderij met spek, tomaat en kaas meegebakken 		
Runderhamburger met cheddar, spekmayonaise, kropsla,

LUNCHMENU - tot 17:00

Een op maat verzorgde lunch waarbij dagelijks een afwisselend menu
met lichte gerechten wordt samengesteld.

2 gangen lunchmenu				
3 gangen lunchmenu				

29,50
37,50

VOOR
Zalm van de Joe Smoker 						

couscous van paarse bloemkool, gemarineerde venkel en pittige tomaat
Bulgur met ras el hanout				
warme geitenkaas parels, granaatappel, gepofte kikkerwerwt en lavasmayonaise

15,75
14,75

Tartaar van dorade						

15,50

Pata negra						

14,50

Carpaccio klassiek						

15,50

gemarineerde komkommer, gekarameliseerde kool en pompoensorbet
100 gram, met balsamico en noten

truffelmayonaise, pijnboompitten, mesclun en Parmezaanse kaas

Oesters						

3,25

HOOFD
Zeetong						

42,50

per stuk

crème van bataat en zilte zeegroenten
Ossenhaas			
crème van rode biet en bordelaisejus
Rundersukade				
bitterbal van stoofvlees en jus de veau

Eendenborst

gepofte wilde rijst en gemberjus
Vis van de dag		
vraag een van onze medewerkers
Vegetarisch			
vraag een van onze medewerkers

DESSERT
Eton mess		

gemarineerde aardbei, meringue, mascarpone crème en sorbet
Cilinder van witte chocolade 		
espresso ganache, roomboterwafel en koffiecrumble
Kaasplateau						
een selectie van onze heerlijke kazen

32,50
26,50
29,50
29,50
24,50

10,50
10,50
12,50

BIJGERECHTEN
Friet								
Frisse salade						

3,00
3,00

VERRASSINGSMENU
3 gangen menu				
4 gangen menu				
5 gangen menu				

39,50
44,50
49,50

