Voorgerechten
Bourgondische champignons

€ 6,35

Champignons in een knoflookroomsaus
met rozemarijn en brood

Cocktail van rode biet

€ 6,90

Tartaar van rode biet, geitenkaas,
balsamicostroop en amandel

Zalm en garnaaltjes

€ 8,35

Huisgemaakte roseval salade,
gemarineerde zalm, Hollandse garnaaltjes
met citroenmayonaise

Gamba’s aioli

€ 8,90

Gamba’s gebakken in Spaanse olie,
geserveerd met aioli, citroen en brood

Carpaccio

€ 8,70

Truffelmayonaise, sla melange,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Dientjes proeverij

€ 9,70

Laat u verrassen door onze Chef

Brood & Kruidenboter

pp

Soepen
Pomodorisoep

€ 3,65

Italiaanse tomatensoep
met basilicumolie

Champignonroomsoep

€ 3,65

Met Parijse champignons
en bieslook

Franse uiensoep

€ 3,95

met kaascrouton

€ 1,15

Met huisgemaakte kruidenboter

Hoofdgerechten Vegetarisch
Vega van het moment

€ 13,85

Wisselend gerecht

Mexicaanse bonenstoof

€ 13,65

Mexicaanse kruidenmelange, tomaat, roerbakgroenten,
kidneybonen, zwarte bonen, maïs, crème fraîche &
tortillachips gegratineerd met kaas

Shakshuka

€ 13,85

Arabisch gerecht met paprika, ui, knoflook, cannellini bonen,
tomaat, ei, spinazie, feta & Pide
Niet alle ingrediënten zijn op onze kaart vermeld! Heeft u een allergie of intolerantie, meld het ons!

Hoofdgerechten vlees & vis
Black Angus Steak

€ 16,80

Ierse kogelbiefstuk met pepersaus

Mixed grill

€ 16,20

Kogelbiefstuk, varkenshaas & spiesje
van kippendijen met portsaus

Varkenshaas & Serrano

€ 15,60

Varkenshaas met serranoham en
champignonroomsaus

Coq au vin

Zalm
€ 14,80

Stoofpotje van kippendijen in rode wijn
op Franse wijze bereid

Special van de chef

€ 15,60

Op de huidgebakken zalm
met kruidensaus

Matelot
dagprijs

€ 16,20

Rode mul, koolvishaas en zalm
op de huidgebakken met
kreeftensaus

Efkes iets anders!

Sliptong

€ 16,80

2 gebakken sliptongen met
citroen en peterselie

Nagerechten
Dame blanche

€ 4,10

Vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

Dientjes dessert

€ 4,60

Wisselend, we vertellen u er graag meer over

Bastogne parfait

€ 4,10

Karamelsaus, slagroom en kletskop

Chocolover

€ 4,60

Chocolademousse, rood fruit en slagroom

Kaasplankje

€ 5,85

Selectie van diverse kaassoorten met een bijpassend garnituur
Een lekker rood portje bij het kaasplankje + € 2,85

Niet alle ingrediënten zijn op onze kaart vermeld! Heeft u een allergie of intolerantie, meld het ons!

Kinderkaart
Kindervoorgerechten
Tomatensoepje

€ 2,65

met room en bieslook

Kabouter soep

€ 2,65

champignonroomsoepje met bieslook

Kinderhoofdgerechten
Frikandel

€ 4,60

Friet & mayonaise

Kroket

€ 4,90

Friet & mayonaise

Kipnuggets

€ 4,90

5 stuks met friet & mayonaise

Biefstukje kruidenboter

€ 8,90

Warme groenten, friet& mayonaise

Varkenshaasje champignonroomsaus

€ 8,10

Warme groenten, friet & mayonaise

Kindernagerechten
Calippo

€ 2,00

Ola, waterijs Cola of Bubble gum

Schatkist

€ 2,50

Ola, Chocolade, vanille ijs met …

Kinderijsje

€ 3,00

Bolletje vanille ijs, aardbeiensaus, discodip en slagroom
Niet alle ingrediënten zijn op onze kaart vermeld! Heeft u een allergie of intolerantie, meld het ons!

