Welkom bij
SINDS 1973

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten
Salade met ossenhaas en scampi’s
Een heerlijke combinatie van bladsalades met gebakken reepjes
ossenhaas en scampi’s in een zeldzaam smakende kruidendressing
groot € 14,95 klein € 11,95

Salade “Poissonnier”
De vissalade van onze bistro met gerookte zalm, paling en garnalen
groot € 13,50 klein € 10,50

Salade “Val dieu”
Overheerlijke combinatie van bladsalades met een gegratineerd
abdijkaasje en uitgebakken spekjes afgeblust met balsamicoazijn
€ 11,95

Salade van kip
Een verrukkelijke salade met gebakken reepjes kip
en muskaatdruifjes, afgeblust met dragonazijn
groot € 11,50 klein € 8,50

Carpaccio van zalm
Dun gesneden gerookte zalm met een huisgemaakte pesto
en vers geschaafde Pecorino kaas
groot € 12,50 klein € 9,50

Carpaccio van ossenhaas
Dun gesneden ossenhaas met een huisgemaakte pesto
en vers geschaafde Pecorino kaas
€ 12,50

Meloen met ham
Een verfrissende combinatie van rauwe ham met galia meloen
groot € 11,50

klein € 8,50

Garnalencocktail
€ 9,50

Warme voorgerechten
Scampi a la Plancha
Gebakken in pikante knoflooksaus
€ 14,95

Pikante scampi’s
Geserveerd met aöli
€ 9,95

Scampi’s
Gebakken in knoflookroomsaus
€ 11,50

Mosselen
Gebakken in prei-dillesaus
€ 7,50

Soepen
Franse uiensoep
Gegratineerd met 2 kaassoorten
€ 4,80

Jachtsoep
Deze krachtige en boordevol gevulde soep is al langer dan 25 jaar
een begrip bij onze gasten.
€ 4,80

Soep van de dag
Een soep die perfect aansluit op het seizoen, laat U verrassen!
€ 4,80

Vleesgerechten
Saté van de Grill
Bereid van varkenshaas en geserveerd met satésaus
€ 14,50

Spies “Schinkemenke”
2 Spiesen van gemarineerde varkenshaas
geserveerd met kerrie- en knoflooksaus
€ 18,50

Gebakken varkenshaas
Geserveerd met saus naar keuze
€ 16,95

Schnitzel
Geserveerd met saus naar keuze
€ 13,50

Spareribs
U kunt kiezen tussen een zoete Jack Daniel’s marinade
of onze pittige marinade
€ 14,95

Mixed grill
Grillschotel met een biefstuk, kotelet, kipfilet en varkenshaas, geserveerd met
gebakken champignons, stroganoff-, knoflook- en cocktailsaus
€ 19,50

Vleesgerechten
Argentijnse steak
Malse biefstuk geserveerd met een saus naar keuze
€ 18,95

Biefstuk van de haas
Het beste stuk van het rund geserveerd
met gebakken champignons of een saus naar keuze
€ 29,50

Biefstuk van de haas “Gorgonzola”
Het beste stuk van het rund met gorgonzola
gegratineerd op een spiegel van gorgonzolasaus
€ 30,50

T Bone Steak
Grillgerecht voor de echte vleesliefhebber
geserveerd met kerrie-, cocktail- en knoflooksaus
€ 32,95

U kunt uw vlees gegrild of gebakken kiezen!
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, salade en warme groenten.
U kunt kiezen uit de volgende sauzen:
Pepersaus
Stroganoffsaus
Bearnaisesaus
Champignonroomsaus

Visgerechten
Kabeljauwfilet à la chef
Geserveerd met een groene mosterdsaus
€ 17,50

Gebakken zalmfilet
Geserveerd met kruidenboter of kreeftensaus
€ 17,50

Gebakken sliptongetjes
Geserveerd met rémouladesaus
€ 21,50

Gevarieerde visschotel
Een combinatie van 6 verschillende vissoorten
met rémouladesaus
€ 21,50

Al onze visgerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, salade en warme groenten.

Voor onze jonge gasten
Saté
€ 6,50

Kipfilet
€ 6,50

1 kroket of frikandel
€ 5,50

Schnitzel
Met saus naar keuze
€ 6,50

Al onze kindergerechten worden geserveerd
met frites, salade, appelmoes en mayonaise.

Nagerechten
Diverse Coffees:
French, Irish, Italian, Carribean of DOM
€ 5,80

Dame Blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
€ 5,25

Vruchtensorbet
Coupe van vanille-ijs met vers fruit en slagroom
€ 5,75

Coupe Cerise
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
€ 5,50

Vanille-ijs met aardbeien en slagroom
(Alleen in het seizoen)
€ 5,50

Hemelse modder
Specialiteit van de chef-kok.
groot € 6,00 klein € 4,50

Tartufo
€ 5,50

Kinderijsje
€ 2,50

Keuzemenu
VOORGERECHTEN
		 Pikante scampi’s met aöli
		Garnalencocktail
		 Frisse salade met geitenkaas en honing
		 Soep naar keuze

HOOFDGERECHTEN
		 Entrecote
		
Geserveerd met saus naar keuze
			

Menu afwijkende prijs: € 27,95

Spies van kogelbiefstuk
		
		
Geserveerd met een pikante paprika-uiensaus

			

Menu afwijkende prijs: € 27,95

		Visbordje
		
Combinatie van 5 verschillende vissoorten

		Vegetarische groentenschotel
		
Overbakken met geitenkaas en geserveerd met guacamole

NAGERECHTEN
		 Hemelse Modder
		 Vanille-IJs met vers fruit
		 Irish of French coffee

€ 26,50

De gerechten van het keuzemenu kunt u natuurlijk ook los bestellen!

Drankenkaart
Warme dranken
Koffie/ thee/ espresso
Cappuccino		
Koffie verkeerd
Warme chocomel met slagroom

€ 2,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Fris-en alcoholische dranken
Frisdranken			
€ 2,20
Lipton-ice		
€ 2,50
Verse jus d’orange
€ 3,00
Bier van het fust
€ 2,50
Witte trappist
€ 3,00
Oud bruin / malt per fles
€ 2,50
La Trappe dubbel		
€ 3,25
Palm
€ 2,50
Erdinger Weissbier
€ 3,25
Max On Ice rosé bier
€ 2,95
Radler 		
€ 2,50

Huiswijn
Huiswijn (glas) Rood, Wit, Rosé
Huiswijn (0,25L) Rood, Wit, Rosé
Huiswijn (0,5L) Rood, Wit, Rosé
Huiswijn (Fles) Rood, Wit, Rosé

€ 3,75
€ 6,50
€ 11,50
€ 15,50

Sterke dranken
Sherry / Port / Vermouth / Martini
Whiskey / Bacardi / Vodka / Campari
Single malt Whiskey
Jenever (jonge, oude, bessen, citroen)
Vieux / Jägermeister / Underberg / Elske
Asbach Uralt
Cognac / Grappa
vanaf
Diverse likeuren

€ 2,75
€ 4,00
€ 4,50
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,65
€ 5,00
€ 4,00

* Alcoholische drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar
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...all you can eat!

€19,-

