ONBEPERKT
BOURGONDISCH
LUNCHEN.
Nu we al om 17.00 uur moeten sluiten . Kunnen we geen Onbeperkt
Bourgondisch Genieten in de avond aanbieden. Daarom hebben we deze
aangepast naar Onbeperkt Bourgondisch Lunchen tussen 12.00 en 17.00 uur. U
kunt dan 3 uur lang onbeperkt genieten van de onderstaande gerechten voor
slechts 23,95.

TOMATENSOEP.

CARPACCIO.

Huisgemaakte tomatensoep vol met verse groente.

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

GROENTESOEP.
Huisgemaakte groentesoep met eigen bouillon en verse groente.

VITELLO TONNATO.

MOLENAARSBROOD ZALM.

Dun gesneden kalfsvlees met huisgemaakt tonijnmayoniase met
kappertjes, rucola en tomaten.

Heerlijke malse zalmsnippers op een sneetje robuust molenaarsbrood
met kruidenroomkaas, kappertjes, sla , rode ui, limoen mayonaise en
soja glaze

PANNENKOEK NATUREL.
Een naturel pannenkoek met poedersuiker en stroop.

MOLENAARSBROOD CARPACCIO.

ZALM TARTAAR.

Dun gesneden carpaccio op een sneetje robuust molenaarsbrood met
kappertjes, sla, zonnebloempitten, tomaat, truffelmayonaise en glaze.

verse zalm, rode ui, augurk, komkommer, kappertjes, peterselie, creme
fraiche, tomaten en rucola.

MOLENAARSBROOD VITELLO TONNATO.

CALAMARES.

Mooie kalfsvlees dungesneden met sla, kappertje, eigen
tonijnmayonaise, rucola en tomaat op robuust molenaarsbrood.

Gefrituurde inktvisringen met rucola, citroen en limoen mayonaise.

PITA HAM KAAS EN PESTO.
Gegrilde pitabroodje met gesmolten kaas, ham en pesto.

Runder hamburger van ca 80 gram , sla, tomaat, bacon, cheddar,
hamburger saus en een hamburgerbroodje.

BITTERBALLEN OP MOLENAARSBROOD.

BIEFSTUK.

Grote goedgevulde rundvlees bitterballen op een sneetje
molenaarsbrood en mosterdmayonaise

Gegrilde biefstuk met peper of champignonsaus

PITA FALAFEL.

Gemarineerde sparerib stukjes met diverse sauzen.

Warme pitabroodje met falafel stujes met sla, komkommer, tomaat, rode
ui, tzatziki en feta.

SALADE ZALM.

HAMBURGER.

SPARERIBS.
KIPSATÉ.
Kipsate met satesaus, kroepoek en atjar tjampoer.

sla met malse zalmsnippers, augurk, komkommer, kappertjes, rode ui,
tomaat en limoen mayonaise en glaze.

GAMBA’S.

SALADE CARPACCIO.

SAMOSA.

Gepelde gamba’s in knoflookolie, dille, rozemarijn en rode pepers.

Sla met carpaccio, parmezaanse kaas, kappertjes, tomaat,
zonnebloempitten, truffelmayo en glaze

Indiaanse gevulde bladerdeeg met curry en diverse groente met een
frisse yoghurt saus.

SALADE GEITENKAAS SPEK.

WRAP PULLED JACK.

Sla met warme geitenkaas en spek. Tomaten,appel, komkommer en
honing tijm dressing.

Vegetarisch pulled pork van jackfruit in een wrap met tomaten salsa en
groentes.

SALADE GEITENKAAS VEGA.

MUFFINS.

Sla met warme geitenkaas, knoflook croutons, appel, tomaat,
komkommer en honing tijm dressing.

Diverse soorten muffins met slagroom.

VISSALADE.

Opgeklopte chocolade mousse gemaakt van Belgische chocolade en
slagroom.

Sla met verse zalm. tonijn en roze garnalen, komkommer, augurk rode ui,
tomaat en cocktailsaus.

FRISSE KIPCOCKTAIL.
Frisse cocktail met oa. gerookte kip, komkommer, appel, mandarijn,sla,
mayonaise en citroen.

GARNALEN COCKTAIL.
Roze garnalen met sla, komkommer, cocktailsaus, appel, creme fraiche
en tomaten.

ZALM WRAP.
Stukjes wrap gevuld met verse zalm, kruidenroomkaas, bieslook en sla.

CHOCOLADEMOUSSE.

DAME BLANCHE.
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom.

BELGISCHE WAFEL.
Warme wafel met slagroom en poedersuiker.

BAVAROIS.
Brabantse aardbeien bavarois met slagroom en aardbei topping.

APFELSTRUDEL.
Authentieke warme apfelstrudel met krokante bladerdeeg en een vulling
van appel en rozijn. Geserveerd met slagroom.

