
 

Menukeuze 
3-gangen: soep, hoofdgerecht, dessert       34,50 

3-gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, dessert     39,50 

3-gangen: tussengerecht, hoofdgerecht, dessert     44,50 

4-gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert    49,50 

4-gangen: voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert  54,50 

 

 

Voorgerechten 
                        Los voorgerecht 16,00 

 
Tonijn à la Nicoise  
Gerookte tonijn, sla, olijven crème, komkommer, tomaat, haricots vert,  
paprika en aardappel 
 
Steak Tartaar 
Tartaar, piccalilly ijs, flatbread, zoetzure groentes en doperwtcrème 
 
Rainbow Salad √ 
Tomatencouscous, wortel, mais, sojabonen, spinazie, rode kool,  
radijs en flatbread 
 

 
Soepen 

             Losse soep 9,50	

 
Tomaat-paprika soep √ 
Tomaten-bruschetta en zwarte olijf 
 
Kreeftenbisque 
Geroosterde paprika, avocado, rivierkreeft en rucola 



 

 

Tussengerechten 
                                       Los tussengerecht 20,00 

 
Vegan Saté √ 
Gua bun, vegan saté, atjar en sesam 
 
Ravioli van Ossenstaart & Truffel 
Schuim van gerookt spek, knolselderijcrème, kruidenolie en parmezaan 

 

Hoofdgerechten 
                                         Los hoofdgerecht 25,00 

 
Ossobucco 
Ossobucco, gremolata, polenta, kastanjechampignon en geroosterde worteltjes 
 
Smokey Beet √ 
Gerookte biet, spies van krieltjes, diverse boontjes, groenten fond, koolrabi en 
meiknol 
 
Dorade en krokante scampi 
Groene asperge, zoete aardappelpuree, geroosterde paprika, pickles, gepofte 
boekweit en kreeftenschuim 
 
Bavette Dukkah 
Zoete aardappel, geroosterde groenten, sjalottensaus en kruidensalade 
 

 

Wij serveren standaard geen frietjes bij onze hoofdgerechten; wilt u er toch graag frietjes bij?  

Met topping     (+4,00) 
Zonder topping    (+3,50) 

	
	

√	=	Vegetarisch of Veganistisch 
 

Andere allergieën of dieetwensen? Geef het onze medewerkers graag vooraf aan. 
 

Per tafel bieden wij één rekening aan, apart betalen is niet mogelijk. 
  



 

Desserts 
                                        Los dessert 9,50 

 
Crème Brûlée 
Creme brûlée met een wisselende ‘boozy’ milkshake 
 
 
 
Profiterolles 
Profiterolles, chocolademousse, chocoladeparfait en  
creme pattissier met hazelnoot 
 
 
 
Kaasplank (suppl. € 4,50) 
5 verschillende kazen van de Eyserhalte met notenbrood, honing en pacannoot 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een dessert net iets te veel? 
 

Kijk dan op de pagina hiernaast voor onze speciale koffies à 
  



 

Koffie avontuurtjes 
                          Los avontuurtje 8,00 

 
Irish Coffee             
koffie ô ierse wiskey ô basterdsuiker ô room 
 
Café D.O.M.             
koffie ô d.o.m. bénédictine ô basterdsuiker ô room 
 
Café France             
koffie ô grand marnier ô basterdsuiker ô room 
 
Café Cuarenta y Tres            
koffie ô liquor 43 ô basterdsuiker ô room 
 
Koffie Limbourgh            
koffie ô els la vera ô basterdsuiker ô room 
 
Koffie Anstelvallei            
koffie ô disaronno amaretto ô basterdsuiker ô room 
 
Kaffee Vienna             
koffie ô baileys ô chocolade ô basterdsuiker ô room 
  
 
 

 

 

Slaapmutsjes		
	

Calvados    4,75   Jenever (jong/oud)   3,75 
Campari     4,75   Cointreau    5,25 
Schrobbeler    3,75   Courvoisier    6,00 
Amaretto    5,25   Crodino     4,25 
D.O.M. Bénédictine   5,25   Martini (bianco/rosso)   3,75 
Els la Vera    3,75   Jagermeister    3,75 
Fernet Branca    4,75   Irish Whiskey    5,25 
Grand Marnier    5,25   Hennesy Cognac    5,25 
 


