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. 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

W ij serveren verse frieten en mayonaise bij het menu.
Vertrouw op onze kennis en geniet van verrassende smaken en mooie
bijpassende w ijnen

.

wijnarrangement;
Wij serveren een heerlijke bijpassende wijn bij ieder gerecht
3 gangen
4 gangen
5 gangen

€ 21,00
€ 28,00
€ 35,00

à la carte

17.00 - 21.30
-V- =vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas met truffelcrème, rucola en Parmezaanse kaas

€15,25

Carpaccio van tonijn met ponzucrème, yuzu dressing en furikake topping

€17,00

Pulled paddenstoel met taco, zure room, jalapeño peper en tomatensalsa

-v- €12,50

Salade Caprese met buffelmozzarella, pesto mayo, en broodsoldaatjes

-v- €13,50

Serranoham gevuld met romige geitenkaas, dadels en een
chutney van nashipeer

€14,50

Soepen
Gegratineerde Franse uiensoep met pittige kaas

-v- € 8,50

Indiase currysoep ‘mulligatawny’

-v- € 8,00

Romige kreeftensoep met laos, gember en kokosschuim

€ 9,50

Italiaanse tomatensoep

€ 8,00

D e voorgerechten en soepen w orden geserveerd
met brood en kruidenboter

Pasta’s
Spaghetti Bolognese, tomaten-gehaktsaus en Parmezaanse kaas

€16,50

Spaghetti aglio olio, pittige pasta met knoflook, rode peper en
Parmezaanse kaas

-v- €16,00

Ravioli gevuld met truffel crème en bospaddenstoelen jus

-v- €19,50

Penne met romige kerrie crème en gebakken scampi

€21,50

Hoofdgerechten
Côte à L’os (± 800 gr )met rode port jus en sjalottenchutney voor 2 pers

€63,00

Varkens rib-roast met een saus van sherry en bundelzwammetjes

€23,50

Gebraden eendenborst met jus van huisgemaakte limoncello

€24,00

Shepherds pie, ovenschotel met linzen, aardappel, rozemarijn en cheddar

-v-

€21,00

Krokant gebakken zalmfilet met romige champagnesaus

€22,50

Visfilet van het seizoen met bijpassende saus

€23,50

Biefstuk van de grill met rode wijnsaus

€23,50

Saté van varkenshaas op Indonesische wijze met frisse atjar, en gele rijst

€20,00

Konijnenbout op Limburgse wijze, met een saus van peperkoek en pruimen

€21,00

Alle hoofdgerechten w orden geserveerd met friet en mayonaise

Voor onze kleine gasten (tot 10 jaar)
Tomatensoepje

€ 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
Huisgemaakte Oreo cheese cake me t crisped rice

€ 9,00

Torentje van vanille bavaroise met mango en passie vruchten coulis

€ 9,00

Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 9,00

Crème brûlée met espresso, parfait van espresso en Italiaans schuim

€ 9,00

Warm appelgebak met vanille ijs (15 min)

€ 9,00

Selectie van onze kazen met Limburgse appelstroop en notenbrood

€14,50

Kinderijs; vanille-ijs met slagroom en surprise

€ 5,50

Special Coffee
Irisch koffie, Jameson whiskey, slagroom

€ 6,95

Italian koffie, Disaronno Amaretto, slagroom

€ 6,95

French koffie, Grand Marnier, slagroom

€ 6,95

