Keuze Menu € 18,50
Alle gerechten zijn ook los te bestellen en/of te combineren met het vegetarische menu

Voorgerechten € 5,00
Specials:

Tonijn salade
Geserveerd met gemende sla en geroosterd brood

Gamba´s (+€3,00)

Lauwarme salade

In een romige Pernod saus geserveerd met
stokbrood

Sla met lauwwarme paddenstoelen, spek en huisgerookte kip

Carpaccio (+€2,50)

Uiensoep
Met kaas en crouton

Geitenkaas salade
Gemengde salade met warme geitenkaas en spek

Ingerold met pesto, geserveerd met oude
kaas en pijnboompitjes

Poke a bowl (+ €2,00)
Rijst met oosterse kip zoetzure groenten en
cassave

Hoofdgerechten* € 13,50
Specials *:

Gebakken Victoriabaars
Met Pernodsaus en gesmoorde groenten

Gebakken sliptongen (+ € 4,00)

Wiener schnitzel

Geserveerd met groene sla

Geserveerd met diverse groenten

Surf ´n turf (+ € 5,00)

Kipsaté
Zoetzure groenten, krokante ui en cassave chips

Grilspies van varkenshaas
Geserveerd met sla en cocktailsaus

Biefstuk ossenhaas & gamba´s met romige
knoflooksaus

Biefstuk Ossenhaas (+ € 6,00)
200 gram geserveerd met saus naar keuze,
champignon-, peper- of gorgonzolasaus

* Al onze hoofgerechten worden standaard geserveerd met frites en mayonaise

Bijgerechten
Extra frites met mayonaise
Peper- gorgonzola- of champignonsaus

€ 2,00 Schaaltje gekookte rijst

€ 2,00

€ 1,50 Schaaltje gemengde sla

€ 3,00

Nagerechten € 5,00
Dame Blanche
Vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Specials :

Vannille ijs met advocaat

Brownie (+ € 1,00)

en slagroom

Met vanille ijs en slagroom

Bread & Butter pudding

Kaasplankje ( + € 2,00)

Met vanille ijs en slagroom

Diverse soorten kaas, toast en stroop

Ingemaakt citrusfruit met vanilleijs

Special Coffee ( + € 3,50)

Met slagroom

Keuze uit Irisch-, Spanisch-, Italian-, of
Braziliancoffee

Koffie of thee
Zoete lekkernijen

Vegetarisch Menu
€ 18,50

Alle gerechten zijn ook los te bestellen, en/of te
combineren met het Zomer keuze menu

Special Coffee
€ 7,50
Irisch met Jameson
French met Grand Marnier

Voorgerechten €5,00

Brazilian met Tia Maria

Vega poke bowl

Italian met Amaretto

Met rijst, zoetzuur en casave

Spanisch met Licor 43

Tarte Tatin
Taartje van gecarameliseerde uien met balsamico

Tomaten soep
Met croutons en room

Broccolisoep
Met kaas en croutons

Hoofdgerechten € 13,50
LJ´s Loempia
Loempia gevuld met brie, walnoten en abrikozen geserveerd met
gesmoorde groenten en friet

Papadum met linzen en feta
Stoofpotje met diverse groente en feta

Kinder menu €

8,50
Alle gerechtjes kunnen ook los
besteld worden

Voorgerechten € 3,00
Kindjes sla
Gemengde sla met geheime
dressing geserveerd met
huisgerookte kip

Tomaten soep
Vega burger

met room

Huisgemaakte vega burger

Hoofdgerechten € 5,50

Risotto

Kroket

Met venkel, paddenstoelen en parmazaanse kaas

Met friet, sla mayoniase en appelmoes

Kipfingers
Met friet, sla mayoniase en appelmoes

Nagerechten € 5,00
Nagerecht naar keuze

Cheesefingers
Met friet, sla mayoniase en appelmoes

Nagerechten € 1,50
Mini Magnum
Raketje

