
1.Meloen serranoham. 
Rucola, parmezaanse kaas,
komkommer en balsamico glaze.

2. Carpaccio.
Fijn gesneden rundvlees met oa
rucola, parmezaanse kaas,
kappertjes, zonnebloempitten,
truffelmayonaise.

3. Garnalen Cocktail.
Roze garnalen, peterselie,
komkommer, cocktailsaus, appel,
crème fraiche en tomaten. 

4. Frisse Kipcocktail.
Frisse cocktail met o.a. gerookte
kip, komkommer, appel, mandarijn,
sla, mayonaise en citroen.

5. Vitello Tonnato.
Dun gesneden kalfsvlees met
romige tonijnsaus gegarneerd met
kappertjes en rucola. 

6. Tomatensoep.
Huisgemaakte tomatensoep vol
met verse groente. 

MENUKAART

7. Groentesoep. 
Huisgemaakte groentesoep vol
met verse groente.

8. Portobello. 
Gevuld met pesto, mozzarella,
tomaten, kruiden en soja glaze. 

9. Zalm Wrap.
Wrap gevuld met verse zalm,
kruidenroomkaas, bieslook en sla. 

10. Zalm Tartaar.
Verse zalm, rode ui, augurk,
komkommer, kappertjes,
peterselie, crème fraiche, rucola.

11. Gamba’ s.
Gepelde gamba's in knoflookolie,
kruiden en rode pepers.

12. Salade Geitenkaas Spek.
Met oa tomaatjes, appel, spekjes
geitenkaas en honing dressing.

13. Salade Geitenkaas vega.
Met oa tomaatjes, appel, knoflook
croutons, geitenkaas en honing
dressing.

14. Ceasar Salad. 
Klassiek salade met Parmezaan,
dressing, groentes, croutons, ei.
15. Falafel.
Falafel balletjes met sla, feta,
komkommer, tomaat.
16. Carpaccio wrap
Wrap gevuld met carpaccio, rucola
truffelmayo, parmezaan.
17. Tonijn Tataki.
Dungesneden tonijn in ketjap
sesam zaad met komkommer,
wasabi mayo en glaze.
18. Balletjes Teriyaki. 
Malse kipballetjes in teriyakisaus,
lente ui en sesamzaad.
19. Vissalade.
Sla, zalm, tonijn, garnalen,
cocktailsaus, komkommer, ui en
tomaat.
20. Calamares.
Gefrituurde inktvisringen met sla
en limoen mayo.

zie omzijde.

VOORGERECHTEN.



21. Hamburger.
Runderhamburger ca 80 gram, sla,
tomaat, bacon, hamburgersaus, ui
en broodje. 

22. Gamba’s in Knoflookolie.
Gepelde gamba's gemarineerd in
olie met knoflook, dille, rozemarijn
en rode pepers.

23. Biefstuk. 
Gegrilde malse biefstuk met
peper- of champignonroomsaus.

24. Varkenshaas. 
Malse varkenshaas medaillons met
peper- of champignonsaus. 

25. Kofte Balletjes. 
Turkse rundergehaktballetjes met
o.a. verse ui, komijn en knoflook..

26. Schnitzel.
Traditionele schnitzel met
champignon roomsaus en citroen. 

27. Kipsaté. 
Kip saté met satésaus, kroepoek,
atjar tjampoer. 

28. Duitse Braadworst.
Duitse worst gegrild met
currysaus.
29. Surf & Turf.
Gegrilde spies met gemarineerde
gamba's en biefstuk in olie met
knoflook, dille, rozemarijn en rode
pepers.

30. Zalm. 
Gegrilde zalm aio e lemone. 
 Afgewerkt met limoen koriander
mayo en sesamzaadjes.

31. Italiaans Karbonade.
Gegrilde Italiaanse gemarineerde
karbonade met tomaten salsa.

32. Kipfilet.
Malse kipfilet van de grill
gemarineerd in een Griekse
marinade en Tzatziki.

33. Pasta Vega. 
Pasta met truffel roomsaus,
champignons en spinazie.

34. Pasta Gamba.
Pasta met roomsaus, spinazie en
gemarineerde gamba's.

35. Loempia's.
Overheerlijk loempia's gevuld met
groentes met authentiek Thaise
chili saus.

36. Samosa. 
Indiaanse gevulde bladerdeeg met
curry en diverse groentes met een
frisse yoghurt saus.
37. Pannenkoek Spaghetti.
Spaghetti sliertjes van
pannenkoek met chocolade saus
en poedersuiker.  t/m 10 jaar

38. Kids Mix.
Mix van frikandel, bitterbal en
kipnuggets. t/m 10 jaar
39. Ragout in pasteibakje.
Huis gemaakte champignon 
 ragout.
40. Gegrilde Champignons.
Gemarineerde champignonsmet
wasabi-soja glazé op een spies.
41. Shoarma.
Kip shoarma uit eigenkeuken met
pitabroodje en knoflooksaus.
42. Pizza.
Pizza rondje naar eigen recept
met tomatensaus, kruiden en
kaas.

BIJGERECHTEN.

43. Verse Friet. TIP!!
Onze huisgebakken verse friet.
44. Salade.
Sla met dressing en verschillende
groentes.

Wilt u niet Onbeperkt
Bourgondisch Genieten maar
genieten van een paar gerechten
dan betaal u 7,95 per gerecht. En
voor bijgerechten 3,50. 
Voor sauzen (curry, frietsaus,
ketchup) brengen wij altijd 0,75 in
rekening.

HOOFDGERECHTEN.

45. Cheesecake.
Cheesecake volgens authentiek
recept: Geserveerd met slagroom. 

46. Dame Blanche.
Vanilleroomijs met warme
chocoladesaus en slagroom.

47. Creme Brulee.
Romige laag custard crème met
daarop een knapperig laagje
gekarameliseerde suiker.
Geserveerd met slagroom.

48. Chocolademousse.
Opgeklopte chocolade mousse
gemaakt van Belgische chocolade
en slagroom.

49. Panna Cotta Limoncello.
Een licht en authentiek Italiaans
dessert gemaakt van verse room
en een vleugje limocello.

50. IJscoupe.
Bolletje pistache ijs met
slagroom. 

51. Bavarois.
Brabantse chipolata bavarois met
slagroom.
52. Muffins.
Vers af gebakken diverse soorten
muffins met slagroom.
53. Apfelstrudel.
Authentieke apfelstrudel met
krokante bladerdeeg en een
vulling van appel en rozijnen.
Geserveerd met slagroom.

Alle nagerechten zijn vegetarisch.

NAGERECHTEN.

Wij werken zoveel mogelijk met verse producten en willen zo min mogelijke verspilling. Hierdoor kan het zijn dat

sommige gerechten niet verkrijgbaar zijn. Heeft u dieetwensen/allergieën  laat het ons weten.


