Lunch
11:30 - 17:00

Heeft u een
allergie?
Meld het ons!

Vanaf 17:00 hebben wij een uitgebreide dinerkaart

Chefs keuze
Uitsmijter Centraal

14,50

12-uurtje 13,00

brood

Gezond 9,50

16,50

11,50

Salade vis

16,50

11,50

Krokante kip

15,50

10,50

Gerookte zalm - gerookte makreel - dragonmayo augurk

Soep naar keuze - Bourgondiër
rundvleeskroket - sandwich van de chef
*Vegetarisch mogelijk

Brood

Maaltijd klein

Val-dieu kaas

In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus

Hereford carpaccio - truffelmayo - rucola overjarige kaas van Mertens

Keuze uit
maïs

Salades

Krokante kip - mango mayo - koriander - radijs - cashew

Rundercarpaccio 15,50

Hereford rund - truffel mayo - overjarige kaas van Mertens

Keuze uit friet of brood
of bruin

Soepen

Honing - pecannoten - tuinkers zongedroogde tomaat

Maaltijd klein

Tomaat Met feta kaas
Soep van de chef

8,50
8,50

Hereford rund - truffel mayo - oude kaas
van Mertens

Uitsmijters

Twee Bourgondiër rundvleeskroketten
*Vegetarisch mogelijk

Ham - kaas 9,50
Ham - kaas - spek 10,25

Achterham - kaas - salade - eiersalade

Geitenkaas

9,50

Rundercarpaccio 12,00
Kroket 10,25

Pulled pork 9,75

6,00
6,00

Cheddar - koolsalade - krokante uitjes

Zalm 11,00

Warme gerechten

Gepocheerd ei - dragon mayo - augurk gerookte zalm

Hamburger Centraal 16,50

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

Truffel burger 17,00

Hereford rund - oude kaas - truffel mayo - rucola augurk - tomaat - bacon - rode ui

Tosti's

Dutch Weed Burger

Klassiek 6,00

17,00

Zongedroogde tomaten saus - augurk - tomaat - avocado rode ui

Jong belegen kaas - achterham

Brie 7,50

Limburgs zoorvleis 17,50

Serranoham - walnoot mirabellenjam - honing

Hereford runderstoof - appelcompote

Saté 18,50

Van kippendijen - atjar - satésaus - kroepoek

Poké bowl

15,75

Alle warme gerechten worden geserveerd
met dikke frieten en salade

Keuze uit

Gerookte zalm - Krokante kip
Sojabonen - wortel - avocado - sushirijst radijs - wakame - mango mayo

Kids

Wij hebben een speciale kaart voor jullie!

