Dinerkaart:

Voorgerechten
Uiensoep met een gegratineerde kaascrouton en boerenlandbrood
Provençaalse rijk gevulde vissoep en een crostini met rouille
Klassieke rundercarpaccio met pesto, oude kaas en pijnboompitten
Geitenkaas bitterballen met bietencrème, antiboise en honing
Rilette van makreel met gerookte zalm, sepia-kroepoek en limoenmascarpone
Heerenhuis proeverijtje, klein feestje van diverse smakelijke amuses
Hoofdgerechten
Tournedos, botermalse biefstuk van de Ossenhaas met keuze
uit romige peper- of Roquefortsaus
Tournedos Rossini geserveerd met gebakken eendenlever, truffelrasp
en een in truffeljus doordrenkte crouton
Zacht gegaarde lende van het Iberico varken met gestoofde wang
en knoflookjus
Tarbot á la Meuniére met kappertjes en little gem
Vis van de dag
Chili ‘sin’ carne met zoete aardappel frites, oude kaas & guacemole

€ 7,25
€ 8,75
€ 12,75
€ 11,50
€ 12,75
€ 15,50

€ 26,75
€ 32,50
€ 21,50
€ 19,50
Dagprijs
€ 18,50

KIJK VOOR SEIZOENS- EN NOG MEER VOOR- EN HOOFDGERECHTEN
OP DE KRIJTBORDEN OF VRAAG NAAR DE SPECIALS!!

Plates
Bistrospies, 220 gr runderhaas met champignon, paprika en stroganoffsaus
Kipsaté van kippendijen met satésaus, frites en salade
Big Jac (200 gram) op boerenlandbrood met bacon, cheddar, frites en salade
Big Jac spicy stroganoff op boerenlandbrood met bacon, cheddar,
stroganoffsaus, frites en salade
Big Vegan burger, krokante avocadoburger met humus, paprika-relish,
frites en vegan-mayo
Gebakken scholfilet met remouladesaus, frites en salade
Linguine pasta veggie met champignons, asperges, room,
oude kaas en gepocheerd ei
Linguine pasta met gerookte zalm, champignons, asperges en room

€ 19,50
€ 15,00
€ 13,75
€ 14,75
€ 14,50
€ 15,00
€ 14,75
€ 15,75

Maaltijdsalades
Carpaccio salade met pesto, truffelmascarpone, pijnboompitjes en oude kaas
Spicey gamba salade met mango chutney en tortillachips
Caesar salade met gemarineerde kip, oude kaas, knoflookdressing,
croutons en een gepocheerd eitje (ook vega te bestellen)

Voor de kleintjes
Pasta met tomatensaus en geraspte kaas
Kidsburger met frites en salade
Kipnuggets met frites en appelmoes
Frikandel met frites en salade
Kroket met frites en salade

€ 16,50
€ 16,50
€ 16.50

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Huisregels:
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
Heeft u een slecht humeur? Blijf dan ook thuis
Luister AUB goed naar eventuele aanwijzingen van onze medewerkers
Loop niet onnodig rond
Zit u binnen en wilt u roken? Dat mag voor het terras, bij de fietsenrekken.
Verschuif geen tafels en stoelen. Het is allemaal op 1,5 meter neergezet.
Zit u op het terras en wilt u afrekenen? Wandel dan niet naar binnen maar
wacht op een van onze medewerkers. Pinnen heeft onze voorkeur.

