onze specialiteit
Verrassingsmenu ‘le baroque’
Laat u verrassen door onze keukenbrigade. Zij stellen voor u een heerlijk dagvers menu
samen waarbij zij rekening houden eventuele 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

kaasplankje ipv zoet, supplementprijs in menu € 3,85
W ij serveren verse frieten en mayonaise bij het menu
W ijnarrangement € 6,00 per glas

à la carte

17.00 - 21.30
-V- =vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas met truffelcrème, rucola en Parmezaanse kaas

€15,50

Carpaccio van zalm met sinaasappel dressing, basilicum en venkel

€15,50

Livar paté met zoet zure bloemkool en piccalilli crème

€12,50

Tartaar van rode biet, geitenkaas en appel

-V- €12,00

Soepen
Tomatensoep

-v- € 8,00

Franse uiensoep gegratineerd met kaas

-v- € 8,50

Thaise rode currysoep met limoen en verse koriander

-v-€ 8,50

Bretonse vissoep met rouille en gruyère

€ 9,00

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

Pasta’s
pasta Bolognese, pomedori saus en Parmezaanse kaas

€16,50

Ravioli truffel, bospaddenstoelensaus, Parmezaan en rucola

-v- €19,50

Penne met kreeftensaus, gamba en venkel

€21,50

Hoofdgerechten
Biefstuk van de grill met peper- of rode wijn saus

€23,50

Saté van varkenshaas met huisgemaakte atjar, en gele rijst

€20,00

Konijnenbout met Limburgse zoet zure jus met pruimen

€21,00

Eendenborst met 5 spices lak, mango en kokos rasp

€24,00

Varkens rib roast met een Gulpener mosterd/honingsaus

€24,50

Vegetarische ovenschotel met prei, Kerrie en aardappel

-V-

€19,50

Zalmfilet teriyaki met een groente loempia en gele rijst

€22,50

Catch of the day met bijpassende saus en groente garnituren

€23,50

Alle hoofdgerechten w orden geserveerd met friet en mayonaise

Voor onze kleine gasten (tot 10 jaar)
Tomatensoepje

€ 4,50

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

€ 8,00

Kleine spaghetti Bolognese

€ 9,00

Biefstukje met verse groenten en frietjes

€12,50

Kinderijs; vanille-ijs met slagroom en surprise

€ 5,50

desserts
Warm appelgebak met vanille ijs (15 min)
Huisgemaakte carrot cheesecake met pecan noten en vanille ijs

€ 9,00
€ 10,00

Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 9,00

Rabarber compote met Jamaica rum, room en pinda crumble

€ 9,50

Selectie van onze kazen met Limburgse appelstroop en notenbrood

€14,50

Irisch coffee, Ierse whisky, slagroom

€ 7,50

Italian coffee, Amaretto, slagroom

€ 7,50

French coffee, Grand Marnier, slagroom

€ 7,50

