onze specialiteit
Verrassingsmenu ‘le baroque’
Laat u verrassen door onze keukenbrigade.
Zij stellen voor u een heerlijk dagvers menu samen waarbij zij rekening houden
met uw dieet wensen. Ook voor vegetarische gasten is een menu mogelijk.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een voedselallergie? Vraag dan gerust naar de allergenen kaart.

Menu 3 gangen

€ 37,50

Menu 3 gangen

voor | hoofd | dessert
of
voor | tussen | hoofd

Menu 4 gangen

voor | tussen | hoofd | dessert

€ 45,00

Menu 5 gangen

voor | soep | tussen | hoofd | dessert

€ 50,00

€ 39,50

Wij serveren verse frieten en mayonaise bij het menu.

wijnarrangement
3 gangen
4 gangen
5 gangen

€ 21,00
€ 28,00
€ 35,00

Vertrouw op onze kennis en geniet van verrassende smaken en mooie bijpassende
wijnen.

à la carte

17.00 - 21.30
-V- =vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van runderhaas met truffelcrème, rucola en Parmezaanse kaas

€14,50

Zalmtartaar met avocado crème, pikante kletskop en ponzu mayonaise

€15,50

Vitello tonnato, tonijnmayonaise met kalfsrosbief en kappertjes

€16,00

Gemarineerde mini artisjok met paprika crème, feta en
zongedroogde tomaat

-v- €13,50

Soepen
Gegratineerde Franse uiensoep

€ 7,50

Velouté van grotchampignons met truffel

€ 7,50

Huisgemaakte tomatensoep met bosui

-v- € 7,50

De voorgerechten en soepen worden geserveerd met brood en aioli

Pasta’s
Spaghetti Bolognese, tomaten-gehaktsaus en Parmezaanse kaas
Ravioli met bospaddenstoelen, truffeljus, en Parmezaanse kaas

€15,50
-v- €18,50

Penne carbonara, spekjes, peterselie en pecorino

€17,00

Penne met romige gorgonzolasaus en gerookte zalm

€18,50

à la carte

17.00 - 21.30
-v- = vegetarish

Maaltijdsalades
Caesar salade, romaine sla met dressing, Parmezaanse kaas,
croutons en een gekookt eitje
Supplement:
- met gerookte kipfilet
- met gebakken champignons
- met romige feta
- met pikante scampi

€13,50

+ € 3,00
+ € 2,50
+ € 3,00
+ € 4,50

Hoofdgerechten
Biefstuk met rode wijn- of pepersaus

€22,50

Saté van varkenshaas met Indonesische marinade

€19,00

Gebraden eendenborst met limoncello saus

€22,00

Groenten curry met zoete aardappel, kikkererwten en gele wortel

-v-

€19,50

Zalmfilet van de grill met lauwwarme tomaten vinaigrette

€23,00

Geroosterde scholfilet met kreeftenjus

€22,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise

Voor onze kleine gasten (tot 10 jaar)
tomatensoepje

-v-

€ 4,50

Frietjes met appelmoes, mayonaise en een snack naar keuze:
frikandel, kroket of kaassoufflé

€ 8,00

Kleine spaghetti Bolognese

€ 9,00

Biefstukje met verse groenten en frietjes

€12,50

desserts
Kinderijs; vanille-ijs met slagroom

€ 5,00

Traditionele appeltaart (warm) met slagroom en vanille-ijs

€ 7,50

Citroen cheese cake

€ 7,50

Cappuccino aardbeien, roomijs, aardbeien sap en half geslagen room

€ 8,50

Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 8,50

Dessert surprise

€10,00

Selectie van onze kazen met Limburgse stroop en huisgemaakt notenbrood

€14,00

