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Afhaalmenu
Gelieve te bestellen voor 16:00

Maaltijdsalades
Voorgerechten
Soep van de chef
Zalm & scampi

5,00

Caesar salade

9,25

Gerookte zalm - gefrituurde scampi- sesammayo - wakame
Krokante kip - spekcrumble - caesarmayo - oude kaas van Mertens

9,25

Val-Dieu kaas

9,75

Rundercarpaccio

10,00

In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus
Hereford rund - truffelmayonaise - oude kaas van Mertens

Hoofdgerechten

Centraal

15,00

Zalm & scampi

15,00

Caesar

15,00

Val-Dieu kaas

15,00

Rundercarpaccio

14,50

Rundvleespuntjes - gegrilde groenten - pesto

Gerookte zalm - gefrituurde scampi - sesammayo - wakame

Krokante kip - spekcrumble - caesarmayo - oude kaas van Mertens
In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus
Hereford rund - truffelmayonaise - oude kaas van Mertens

Keuze uit friet of brood

Nagerechten

Limburgs zoorvleis

16,00

Coupe Centraal

6,00

Hamburger Centraal

14,50

Chocolade & kersen mousse

6,00

No-meat burger

14,50

Wafel Centraal

5,25

Saté

17,00

Kaasplankje

9,50

Ribroast

19,50

Dagvangst

19,50

Vega pasta

16,00

Hereford runderstoof

Hereford rund - cheddar - augurk - tomaat - bacon - rode ui
Cheddar - augurk - tomaat - pittige hummus - rode ui
Van kippendijen - atjar - satésaus - kroepoek
Mosterd saus - puree - seizoensgroenten
Wisselend garnituur

Truffel paddestoelen saus - rucola - zongedroogde tomaat - oude kaas
*extra serranoham (+ 2,50)

Vegetarische quiche

16,50

Schnitzel

14,00

Drie bollen ijs - karamelsaus - slagroom - crumble

Choco & kersen mousse - gmarineerde Baarlose kersen
Karamel zeezout saus - slagroom - karamelblokjes

4 verschillende kazen van De Kaasboer met de Rode Pet mirabellen compote - kletzenbrood

Kids

8,00

Saté Satésaus - frieten
Schnitzel Champingnonsaus - frieten
Poffertjes
Friet met snack

7,00
4,50
5,50

Keuze uit: kroket - frikandel - kipnuggets - bitterbal

Filodeeg - groenten - geitenkaas

Keuze uit: pepersaus of champignonsaus

Brood met dips

4,95

Nacho's

12,50

Nacho's pulled pork

12,50

Aioli, zongedroogde tomaat, kruidenboter

Gekruid gehakt - geraspte kaas - goed gevulde tomaten salsa
(8-10 min in de oven op 170 graden)

Weekspecial
Groene curry
Kip - noodles

*Vegetarisch mogelijk

17,50

Pulled pork- geraspte kaas - barbecue saus
(8-10 min in de oven op 170 graden)

Hoe werkt het?
7 dagen in de week
Diner afhalen
Bezorgen mogelijk

Baarlo - Kessel(eik) - Maasbree - Hout-Blerick

Bestellen 077 - 477 0140
Whatsapp 06 - 21 65 93 94
Heeft u een allergie? Meld het ons

Liefde voor lekkers

