LU N C H K A A R T
van 11.00 tot 17.00 uur
BROOD
Brie met walnoot|honing|rucola|kaasdressing
Carpaccio met pijnboompitten|Parmezaanse kaas|rucola|truffel dressing
Gerookte zalm met komkommerchutney|mosterddressing
Gezond met ham|kaas|tomaat|komkommer|ei
Sandwich kip met spek|tomaat|komkommer|kerriesaus
Aspergesalade gegrilde ham|mosterddressing|oerbrood
Bourgondische kroketten met brood | of friet (toeslag € 1.00)
Reuze tosti van de plaat|ham kaas
Reuze tosti van de plaat|ham kaas tomaat ananas

7,75
8,75
8,75
7,95
8,50
8,00
7,75
4,50
5,00

LUNCHGERECHTEN
Twaalfuurtje aspergessoepje|asperge omelet|aspergesbitterbal|oerbrood
Uitsmijter|ham en kaas|of spek en kaas
Asperges omelet|kaas en ham

11,75
9,50
9,25

Deze lunchgerechten worden geserveerd op oerbrood wit of bruin

LUNCHSALADES
Asperges met gefrituurde asperges|gegrilde ham

12,50

Kip met champignons|cashewnoten

12,50

Vis met zalm| kabeljauw|scampi

14,50

De lunchsalades worden geserveerd met oerbrood wit of bruin

SOEPEN
Soep van de chef, dagelijks wisselende soep

5,50

Rundvleessoep met soepgroenten en vlees

5,50

Tomatensoep met balletjes

5,50

Romige aspergesoep met ham en kruiden

5,75

Alle soepen worden geserveerd met aioli, tomatenchutney, olijfolie en diverse broodsoorten
Allergenen? Vraag er naar bij onze medewerkers.

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio met rucola, Parmezaan, pijnboompitten en truffel dressing
Gefrituurde asperges met gerookte zalm, papadum en aardappelsalade
Frisse salade van gebakken brie met walnoot, peer en honing
Asperges bitterbal met gegrilde asperges, mosterd mayonaise
Scampi’s met verse knoflook, prei, paprika en verse kruiden
Frisse salade van kip met cashewnoten en kerriesaus
Broodplankje met smeersels | 2 personen
POORT plenkske | proeverij van 5 gerechtjes

12,00
11,50
11,75
10,75
11,50
10,50
5,95
13,75

SOEPEN
Soep van de chef, dagelijks wisselende soep
Zondagse soep met soepgroenten en vlees
Tomatensoep met balletjes
Romige aspergesoep met ham en kruiden

6,00
5,75
6,00
6,50

Alle soepen worden geserveerd met aioli, tomatenchutney, olijfolie en diverse broodsoorten

MAALTIJDSALADES
Asperges (gefrituurde asperges/gegrilde achterham)
Kip (kip/champignons/cashewnoten)
Vis (gerookte zalm/verse zalm/kabeljauw/scampi)

16,50
15,50
17,50

De maaltijdsalades worden geserveerd met oerbrood wit of bruin

KINDERKAART
Tomatensoep met balletjes
Bitterballetjes met frietjes
Frikandel met frietjes
Kip, patat en appelmoes
Poffertjes met echte boter en poedersuiker
Kinderijs met sprinkles en aardbeiensaus

3,00
4,50
4,50
5,95
5,50
3,50

Als je klaar bent met eten, hebben we nog een leuke verrassing in onze grabbelton zitten,
vraag er naar bij een van onze medewerkers

Allergenen? Vraag er naar bij onze medewerkers.

HOOFDGERECHTEN
Asperges op Brabantse wijze met boerenham, krieltjes, ei & botersaus
Krokant gebakken kalfssukade met asperges, krieltjes & eigen jus
Zalmfilet met kruidenkorst, Hollandaisesaus & asperges
Aspergesragout gegratineerd met oude kaas (vegetarisch)
Mega schnitzel met bospaddenstoelensaus of stroganoffsaus
Surf & Turf | biefstuk met gebakken scampi’s en Oosterse saus
Varkenshaas met bospaddenstoelenroomsaus of stroganoffsaus
Kabeljauwfilet met kreeftenjus
Kalfsribeye 250 gram van de grill met kruidenboter
Asperges als extra groenten

20,00
21,50
23,50
19,50
19,50
22,50
21,50
23,50
24,50
5,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites (tenzij anders vermeld) en salade van het seizoen

ASPERGE MENU
Aspergesoep met ham en fijne tuinkruiden
Voorgerechten plank [ proeverij van diverse voorgerechten ]
HOOFDGERECHTEN, KEUZE UIT:

Boerenham met aperges, ei en botersaus
Schnitzel met asperges en roomsaus
Vistrio; zalm, kabeljauw en scampi met asperges en Hollandaisesaus
Kalfsentrecote met asperges en bearnaisesaus
[ op tafel friet en salade ]
Dessert plank [ proeverij van diverse nagerechten ]
Drie gangen met soep 		
Drie gangen met voorgerecht
Vier gangen 				

29.50
34.50
39.50

DESSERTKAART
Bourgondische Dame Blanche | vanille ijs, warme chocoladesaus, slagroom
Boerenhangop| Bastogne crumble, bosbessen, yoghurtijs
Hemelse chocolademousse met witte chocolade ijs, zoute karamelsaus
Aardbeien Romanoff met bourgondisch vanille roomijs
Dessert du chef | proeverij van diverse nagerechten

6,50
6,50
6,95
6,95
8,50

Allergenen? Vraag er naar bij onze medewerkers.

