Diner
Vanaf 17:00

3 - Gangen keuzemenu 31,50
Keuze uit alle gerechten

Wij hebben alvast een biersuggestie voor jullie gedaan

Voorgerechten

Maaltijdsalades

Pompoensoep
Soep van de chef
Zalm & scampi Brand Weizen

5,75

Zalm & scampi Brand Weizen

15,50

5,75

Portobello

15,50

Portobello

9,50

Krokante kip - spekcrumble - caesarmayo - oude kaas van Mertens

9,95

In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus

Gerookte zalm - gefrituurde scampi- sesammayo - wakame

Schelde Strandgaper

Paddenstoel - paprika - brie - walnoot

Caesar salade

Lowlander White Ale

Krokante kip - spekcrumble - caesarmayo - oude kaas van Mertens

Val-Dieu kaas

Tongerlo blond

In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus

Rundercarpaccio La trappe Isid'or

Hereford rund - truffelmayonaise - oude kaas van Mertens

9,95

10,50

Gerookte zalm - gefrituurde scampi - sesammayo - wakame

Schelde Strandgaper

Paddenstoel - paprika - brie - walnoot

Caesar

Lowlander White Ale

Val-Dieu kaas

15,50

Tongerlo blond

15,50

Rundercarpaccio La trappe Isid'or

15,00

Hereford rund - truffelmayonaise - oude kaas van Mertens

Keuzen uit friet of brood

10,50

Hoofdgerechten

Nagerechten

Limburgs zoorvleis Gouden Carolus Classic

17,50

Mousse van banaan Mongozo banaan

7,00

Bavette

22,50

Coupe Centraal

7,00

Hereford runderstoof gegaard in Gouden Carolus Classic

Omer

Hereford rund - seizoensgroenten - aardappelpuree

Saus keuze: truffelsaus - pepersaus - rode portsaus - kruidenboter

- 1,50 meerprijs in 3 - gangen menu -

Hamburger Centraal

Judas

15,50

Hereford rund - cheddar - augurk - tomaat - bacon - rode ui

No-meat burger Maneblusser

15,50

Saté Filou

18,50

Ribroast Koninck Bolleke

20,50

Hertenbiefstuk Hertog Jan Grand Prestige

22,50

Wild goulash Klein duimpje blauwe tram

18,50

Dagvangst

21,50

Cheddar - augurk - tomaat - pittige hummus - rode ui
Van kippendijen - atjar - satésaus - kroepoek
Mosterd saus - puree - seizoensgroenten
Seizoensgroenten - puree - rode portsaus
- 1,50 meerprijs in 3 - gangen menu Stoofperencompote - zilveruitjes - puree
Wisselend garnituur

Vega pasta

Klein duimpje blauwe tram

16,50

Truffel paddestoelen saus - rucola - zongedroogde tomaat - oude kaas
*extra serranoham (+ 3,50)

Hartig pompoentaartje Le Fort donker
Filodeeg - kruidenolie - pompoen - wortel

17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dikke
frieten en salade

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Chocolademousse - banaan - salted caramelsaus

Brouwerij 't ij IJwit

Vanille ijs - stracciatella ijs - biscotto ijs - crumble

Bavarois van kers Kasteel Rouge

7,00

Koffie compleet
Chocolademousse - Baolderse koffielikeur
Hazelnoot ijs met Baileys

6,50

Espresso martini

6,25

Kaasplankje Pohjala Õhto

9,50

Gemarineerde Baarlose kersen - steranijs - kaneel mascarpone

6,25

Gebrande hazelnoten

Vodka - Baolderse koffielikeur - espresso
4 verschillende kazen van De Kaasboer met de Rode Pet mirabellen compote - kletzenbrood
- 3,00 meerprijs in 3 - gangen menu -

Kids

Wij hebben een speciale kaart voor jullie!
Brood met dips
Aioli, zongedroogde tomaat,
kruidenboter

2 personen
4 personen

4,95
7,95

Wij hebben me
er dan 100
verschillende bie
ren
Liefde voor lekkers

