Dinerkaart

Vanaf 17:00

3-gangen keuzemenu
Soep - hoofdgerecht - nagerecht
31,50
Voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht 34,50

Voorgerechten

Maaltijdsalades

Tomatensoep Met feta kaas 6,00
Soep van de chef 6,00
Scampipannetje 10,50 Brand Weizen

Salade vis

Gerookte zalm

Val-Dieu kaas

Scampi - knoflook - bosui - tomaat

11,50 Schelde Strandgaper

Gerookte zalm - gerookte makreel - zoetzure radijs - dragonmayo

Krokante kip 10,50 Lowlander White Ale

Krokante kip - koriander - zoetzure radijs - cashew - mangomayo

Val-Dieu kaas 10,50

Tongerlo Blond
In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozensaus
12,50 Koninck Bolleke
Hereford rund - overjarige van Mertens - truffelmayo

Rundercarpaccio

Hoofdgerechten
Limburgs zoorvleis

18,00 Gouden Carolus Classic

Hereford runderstoof gegaard in Gouden Carolus Classic
22,50 Omer
Hereford rund - seizoensgroenten

16,50 Brand Weizen
Gerookte zalm - gerookte makreel - zoetzure radijs - dragonmayo

Krokante kip 15,50 Lowlander White Ale

Krokante kip - koriander - zoetzure radijs - cashew - mangomayo

Tongerlo Blond
16,50
In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozensaus

Rundercarpaccio

16,50 Koninck Bolleke
Hereford rund - overjarige van Mertens - truffelmayo

Keuze uit friet of brood

Poké bowl
Keuze uit

16,50

Gerookte zalm - Krokante kip
Sojabonen - wortel - avocado - sushirijst
zoetzure radijs - wakame - mangomayo

Bavette

Saus keuze: truffelsaus - pepersaus - kruidenboter - salsa verde (licht pittig)

- 1,50 meerprijs in 3 - gangen menu -

Hamburger Centraal

16,50 Judas

Hereford rund 200gr - cheddar - augurk - tomaat - bacon - rode ui

Truffelburger 17,50

Lagunitas (IPA)
Hereford rund 200gr - oude kaas - truffelmayo - rucola augurk tomaat - bacon - rode ui

Dutch Weed Burger

Green Bullet (IPA)
Zongedroogde tomatensaus - augurk - tomaat - avocado - rode ui

17,50

Nagerechten
Coupe Centraal

7,50 Brouwerij 't ij IJwit
Vanille ijs - stracciatella ijs - biscotto ijs - crumble
karamelsaus - slagroom

Yoghurt framboos 7,00

Sorbet, compote en parels van framboos - yoghurtlikeur

Chili sin carne 16,50

Koffie compleet 7,50
Chocolademousse - Baolderse koffielikeur
IJskoffie compleet 6,00

Saté 18,50 Filou

Mousse van passievrucht

Poussin 20,50 Blonde Snol

Espresso martini

Souvlaki 19,50 Cornet

Kaasplankje

Westmalle dubbel
Naanbrood - avocado - crème fraîche - limoen - koriander

Van kippendijen - atjar - satésaus - kroepoek
Gekruid heel kippetje - maïs - bbqsaus - koolsalade
Varkenskophaas - tzatziki - Griekse orzo

Dagvangst 22,00
Wisselende garnituur

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dikke
frieten en salade

IJskoffie - salted karamel - karamelblokjes - meringue - slagroom

7,00 Lindemans perzik

Passievrucht mousse - meringue - citroensorbet

7,50

Vodka - Baolderse koffielikeur - espresso
10,50 Pohjala Õhto
4 verschillende kazen van De Kaasboer met de Rode Pet Baarlose mirabellen compote - kletzenbrood
- 3,00 meerprijs in 3 - gangen menu -

Brood met dips
Aioli, zongedroogde tomaat,
kruidenboter

2 personen 4,95
4 personen 7,95

Wij hebben alvast een biersuggestie voor jullie gedaan

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Liefde voor lekkers

