Lunch

Warme lunch

geserveerd tot 17:00 uur

Vloerbrood
Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en een eitje € 7,75
Tonijn met pluksla, rode ui, gekookt eitje en ravigotesaus

€ 8,25

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pesto,
rucola en truffelmayo
Tip!

€ 8,75

Maaltijdsalades

ook tijdens diner te bestellen

Pikante kip met rode ui, komkommer en tomaat

€ 11,75

Geitenkaas met perzik, rode ui, komkommer en tomaat

€ 11,75

Pannetje soep van de chef klein

€ 4,25

Soep van de chef groot

€ 5,75

2 Bourgondische kroketten op vloerbrood met mosterdmayo € 8,00
Huisgemarineerde saté van de haas met vloerbrood

€ 9,50

Vloerbrood pikante kip afgeblust met chilisaus

€ 8,50

Chickenburger, 100 gram burger met sla, kaas, rode ui,
komkommer, bacon en pittige aioli

€ 8,00

Burger-meester van Beers: 175 gram Herefordrunderburger
met sla, kaas, bacon, tomaat, ui, komkommer en champignons € 9,50

Tonijn met Griekse feta, scharreleitje, komkommer en tomaat € 12,50

Uitsmijters geserveerd op vloerbrood

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pesto en truffelmayo €12,00

Uitsmijter ham, kaas en 3 gebakken scharreleieren

€ 7,75

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en huisgemaakte
kruidenboter. Graag Crispers ipv brood? Meerprijs € 1,00

Uitsmijter bacon, kaas en 3 gebakken scharreleieren

€ 8,00

Boerenuitsmijter, ham, kaas, 3 gebakken scharreleieren met
gebakken groenten

€ 9,25

Tosti’s dubbel belegd op vloerbrood

Onze scharreleieren komen van pluimveehouderij Arts uit Gassel.
Boerenham – jong belegen kaas

€ 4,75

Boerenham – jong belegen kaas met tomaat, pesto en rode ui € 5,50

Diner

Burgers

geserveerd tot 21:00 uur

Chickenburger, 100 gram burger met sla, kaas, rode ui,
komkommer, bacon en pittige aioli

Voorgerechten

€ 11,00

Broodmandje met pittige aioli en kruidenboter

€ 4,25

Pannetje soep van de chef klein

€ 4,25

Soep van de chef groot

€ 5,75

Truffelburger, 175 gram Herefordrunderburger met champignons,
rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayo
€13,50

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pesto,
rucola en truffelmayo

€ 8,25

Alle hoofdgerechten en burgers worden geserveerd met Crispers,
mayonaise en een frisse salade, met uitzondering van de Noodles.

Hoofdgerechten

Burger-meester van Beers: 175 gram Herefordrunderburger met
sla, kaas, bacon, tomaat, ui, komkommer en champignons
€ 12,50

Maaltijdsalades

Huisgemarineerde varkenshaas saté met satésaus

€ 13,50

Varkensschitzel met champignonroomsaus

€ 13,25

Boerenschnitzel met gebakken groenten

€ 13,75

Malse spareribs gemarineerd met chilisaus en ketjap

€ 14,50

Javaanse kipsaté met satésaus

€ 13,00

Pannetje knoflookgamba’s afgeblust met chilisaus

€ 14,50

Fish & Chips, gefrituurde witvis met ravigotesaus

€ 13,25

Noodles gamba’s met wokgroenten en mini loempia’s

€ 13,75

Noodles pikante kip met wokgroenten en mini loempia’s

€ 13,25

Zie lunchkaart op de achterzijde voor de verschillende salades.

Dessert
Appelgebak met slagroom en softijs

€ 2,85

Kinderijsje met softijs en smarties

€ 2,50

IJscoupes met softijs en slagroom

Klein

Groot

Monchou, bastogne en kersen

€ 4,75

€ 6,75

Dame blanche

€ 4,75

€ 6,75

Vers fruit met aardbeiensaus

€ 4,75

€ 6,75

Warme dranken
Latte macchiato

€ 3,00

Verse muntthee met honing

€ 3,25

Koffie / thee met een smaakje naar keuze

€ 2,20

+ appelgebak met slagroom en softijs
Cappuccino / koffie verkeerd
+ appelgebak met slagroom en softijs

€ 5,05
€ 2,45
€ 5,30

Frisdranken en sappen
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite Refresh

Wijnen

glas

fles

Droge witte wijn, fris & fruitig
Castelli Amici Pinot Grigio, Venetië

€ 3,50

€ 17,50

Droge witte wijn, vol en romig
Grapes and Stripes Chardonnay, Californië

€ 3,75

€ 18,75

Rode wijn, fruitig en kruidig
L’Esprit de Mistral Merlot, Languedoc

€ 3,50

€ 17,50

Rosé, sappig & fruitig
€ 3,50
San Silvestro Monferatto Chiaretto, Piemonte

€ 17,50

Gin tonic
€ 2,30

Fanta Orange, Fanta Cassis, Rivella Light, Crystal Clear

€ 2,30

Chaudfontaine Rood, Chaudfontaine Blauw

€ 2,30

Fuze tea Sparkling Black

€ 2,35

Fuze tea Green Chamomile en Fuze tea Green

€ 2,35

Finley Bitter Lemon, Finley Tonic

€ 2,30

Minute Maid jus d’orange, Minute Maid appelsap

€ 2,30

Versgeperste jus d’orange

€ 3,50

Bombay Sapphire Gin met Thomas Henry Tonic
geserveerd met citroen en munt

€ 7,25

Gordon’s Gin met Thomas Henry Tonic
geserveerd met komkommer en een kaneelstokje

€ 6,50

Bieren van de tap

Carlsberg 5.0 %

€ 2,75
€ 2,75

Heineken fluitje (0,22cl)

€ 2,30

Brand Oud Bruin 2.5 %

Heineken vaasje (0,25cl)

€ 2,50

Wieckse Rosé 4.0 %

Heineken extra Cold op 0 graden geserveerd

€ 2,55

Mort Subite Kriek Lambic 4.0 %

fruitig

Seizoensbier van de wisseltap

Delirium Red 8.0 %

Bieren op fles

Alcohol arm/vrij bier op fles

€ 3,00
fruitig

fruitig

€ 3,00
€ 4,25

Brand Weizen 5.1 %

€ 3,00

Heineken 0.0 %

€ 2,75

PaulanerHefeweizen 5.5 % (0,5cl)

€ 5,00

Brand Weizen 0.0 %

€ 2,75

Oedipus Mannenliefde Saison 6.0 %

€ 4,50

Amstel Radler 0.0 %

€ 2,75

Lagunitas A little Sumpin’ Sumpin’ 7.5 %

€ 4,50

Amstel Radler 2.0 %

€ 2,75

Affligem blond 6.8 %

€ 3,75

Borrelhap

La Chouffe 8.0 %

€ 4,25

Cornet 8.5 %

€ 4,25

WestmalleDubbel 7.0 %

€ 3,75

TripelKarmeliet 8.4 %

€ 4,25

Corona 4.6 %

€ 4,00

Desperados 6.0 %

Gemengde bittergarnituur met saus (8 stuks)

€ 4,50

Mini loempia’s met chilisaus (8 stuks)

€ 4,00

Mini frikandellen (8 stuks)

€ 4,00

Bourgondische bitterbal met mosterdmayonaise (6 stuks)

€ 4,85

Broodmandje met pittige aioli en kruidenboter

€ 4,25

Kaasproeverij, 4 smaken mini kaassouflés met saus (8 stuks)

€ 5,50

€ 4,00

