
KOUDE/VOORGERECHTEN                       12 .95  
 

CARPACCIO 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, basilicumdressing en uiencompote
beef carpaccio with pine nuts, Parmesan cheese, basil and onion compote

SASHIMI 
van spicy geschroeide tonijn met dungesneden rauwe zalm
raw salmon with lukewarm tuna in nori and tempura

VITELLO TONATO 
zacht gegaarde dungesneden kalfsribeye met crème van tonijn, kappertjes en een 
krokantje van aardappel
thin slices of slowly cooked veal ribeye with tuna sauce, capers and potato crunch

RODE BIET EN GEITENKAAS
carpaccio van biologische rode bieten met geitenkaas, noten en balsamico dressing 
beetroot carpaccio with goat cheese, nuts and balsamic dressing 

WARME/HOOFDGERECHTEN                      19 .95
MIXED GRILL 

combinatie van sparerib, boerderijkip en geroosterd buikspek 
a selection of spare ribs, farmhouse chicken and roasted porc belly 

SEAFOOD & RISOTTO  
rosé gebakken zalm met gamba’s en zeebaars filet op een risotto met kreeftenjus en 
warme groenten 
seafood risotto with salmon filet, prawns and seabass on risotto with lobster sauce and 
vegetables

SUKADE VAN KALF 
langzaam gegaard met jus van verse kruiden en pomodori tomaat
slowly cooked veal with rich gravy with fresh herbs and tomatoes  

POUSSIN 
heel kippetje van de grill met truffel-aïoli en warme voorjaarsgroente 
spring chicken with truffle-garlic mayonnaise and warm vegetables 

SPARE RIBS 
na dagen marineren, gegrild tot het vlees bijna van het bot valt 
marinated spare ribs from the BBQ grill

# alle gerechten worden geserveerd met geroosterde roseval aardappels en warme 
voorjaarsgroente (bij de vis risotto in plaats van aardappels) 

GARNITUREN/S IDE  D ISHES                                        4 .95
Afgebakken ciabatta brood met tappenade en kruidenboter      
Friet met huisgemaakte mayonaise         
Coleslaw rauwkost           

DESSERTS                                                      7 . 75
HANGOP 

uitgehangen yoghurt, met vanille en topping van verse aardbeien
yoghurt and vanilla curd with topping of fresh strawberries 

CHOCOLADE 
mousse van pure en witte chocolade met huisgemaakte brownie 
dark and white chocolate mousse with homemade brownie 

TELEFONISCH TE  BESTELLEN !
074  266  1421

KIR
TELEFONISCH BESTELLEN
074  266  1421

7 dagen per week van 16.00 - 20.00 u


