Starters
17:00u – 20:00u
∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙
Brood roomboter ∙ olijfolie 5.5
Brood tomatentapenade ∙ pesto 6.75
Tomatensoep kipfilet ∙ groene kruiden 5.25
Uiensoep kaascrouton 5.75
Soep Special wisselend gedurende de seizoenen 5.75
Droge worst selectie van drie soorten 7.0 (75 gr) / 14.0 (150 gr)
17:00u – 20:00u
Coppa di Parma 3.0 (30 gr) / 6.0 (60 gr)
Capa Negra Jamon Iberico de Bellota 8.25 (30 gr) / 16.5 (60 gr)
Olijven knoflook 8.25 (175 gr)
l

Planken om te delen!
∙ De planken zijn vanaf 2 personen te bestellen ∙
Charcuterie diverse gesneden hammen en worsten 8.5 p.p.
Antipasti mooie selectie aan vleeswaren, kazen, groenten en bruchettas 10.5 p.p.

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

Mains
17:00u – 20:00u

∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙

Specials
Confit de Canard gekonfijte eendenbout ∙ zuurkool ∙ paddenstoelen ∙ ui ∙ aardappel ∙ rode biet ∙ eenden jus 20.5
Corvinafilet saffraan risotto ∙ Italiaanse kruiden ∙ ratatouille ∙ tomaat 20.5
Ravioli (V) pompoen ∙ oude kaas ∙ salie ∙ walnoot 18.5

Curry’s
Thai Green Chicken Curry gegrilde kip ∙ gele rijst ∙ naanbrood 15.5 (pittig)
Tikka Masala gegrilde kip ∙ gele rijst ∙ naanbrood 16.5 (pittig)
Red Beef Curry gele rijst ∙ naanbrood 15.5 (licht pittig)

17:00u – 20:00u
Salades
Caesar Salade kipfilet ∙ ei ∙ parmezaan ∙ caesardressing ∙ knoflookcrouton 15.5
Rundercarpaccio basilicum ∙ citroen ∙ pijnboompit ∙ parmezaan ∙ truffel 16.5
Gemarineerde Zalm biet ∙ appel ∙ groene kruiden dressing 16.5
Paddenstoelen (V) paddenstoelen ∙ Shropshire Blue ∙ noten ∙ truffel 18.5

Pie’s & Stews

[bereidingstijd pie’s: +/- 25 min.]

Steak & Guinness Pie rundvlees gestoofd in Guinness ∙ paddenstoelen ∙ aardappelpuree ∙ kaas 16.5
Shepherd’s Pie Britse klassieker; lamsstoof gegratineerd met aardappel 19.5

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

Burgers
12.00u – 20:00u
∙ “Ambacht, puur en vers zijn onze kernwaarden! Alle gerechten zijn naar die waarden ontwikkeld.” ∙

Onze burgers zijn gemaakt van kwalitatief, duurzaam rundvlees (KDR- certificaat), ze worden standaard
medium/rare geserveerd met friet en zoetzure koolsalade.
Classic Beef Burger rundvlees ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ classic saus 10.5
Classic Chicken Burger kipfilet ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ classic saus 10.5

Make it a cheese burger!! +1.0
Make it a bacon burger!! +1.0
XL Burger!! +4.0

American BBQ Burger rundvlees ∙ sla ∙ tomaat ∙ augurk ∙ ui ∙ cheddar ∙ bacon ∙ BBQ mayonaise 13.5
Blue Cheese Burger rundvlees ∙ rucola ∙ ‘Shropshire Blue’ ∙ walnoot ∙ Aceto Balsamico 14.5

17:00u
– 20:00u
Mushroom Burger rundvlees
∙ rucola ∙ parmezaan
∙ paddenstoelen duxelles ∙ truffelmayonaise 14.0
Italian Burger rundvlees ∙ rucola ∙ tomatenchutney ∙ Coppa di Parma ∙ parmezaan 14.0
Chili Burger rundvlees ∙ sla ∙ chorizo ∙ tomaat ∙ jalapeño ∙ augurk ∙ classic chili saus 14.0 (pittig)
Pulled Pork Burger geplukt varkensvlees ∙ sla ∙ augurk ∙ coleslaw 14.0
Holy Goat Burger (V) geitenkaas ∙ courgette ∙ biet ∙ appel ∙ rucola 13.5
Zalmburger zalm ∙ sla ∙ zoetzure komkommer ∙ wakame ∙ wasabi mayonaise 15.0
Burgerspecial maandelijks wisselend

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

Desserts
Tiramisu 4.25
Warme appeltaart 5.75
vanille ijs ∙ slagroom
Coupe Dame Blanche 5.75
vanille ijs ∙ warme chocoladesaus ∙ slagroom
Coupe Karamel 6.75
vanille ijs ∙ hazelnootijs ∙ walnotenijs ∙ noten ∙ gezouten karamel ∙ slagroom
Coupe Peche Melba 6.75
vanille ijs ∙ speculaas ∙ compote van perzik ∙ frambozensaus ∙ munt ∙ slagroom
Kaasplankje 9.75

Heeft u een allergie?
Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee kunnen houden.
U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken van een juiste keuze!

