Voorgerechten

Hoofdgerechten

Voor beginnelingen

Nagerechten

Vlees

Boerenbrood met tapenade, aioli en kruidenboter

€ 4.25

Tokkie op een stokkie kipsaté van kippendijen,

Charcuterie, plateau met verschillende vleeswaren

€ 9,50

verse atjar en kroepoek

€ 16,00

Hebbie Nacho’s? met guacamole crème fraiche

Pepersteak malse biefstuk met champignons

€ 19,50

( met pulled chicken + 3,50)

Junky XL schnitzel(300gr) champignons, ui en spek

€ 19,50

€ 6.00

Vlees

Het haasje varkensrollade gevuld met bospaddenstoelen € 19,50
BBB” Big Buren Burger “met bacon, gebakken ui

Proeftijd proeverij van diverse
kleine vlees en visgerechtjes (vanaf 2p)

€ 12,50

Carpaccio van rund met pesto en Parmezaanse kaas

€ 10,50

Carpaccio xxl met pesto en Parmezaanse kaas

€ 15,00

Chicken wings normaal of pittig

€ 9,00

gerookte rib- eye rolletjes met gemengde sla

€ 11,00

Its a wrap, tortillia wrap gevuld met pulled chicken

€ 9,00

Vegetarisch

en cheddar (250gr)

€ 19,00

Kluivertjes spareribs zoet, pittig of normaal
met knoflooksaus

€ 19,00

Stoof je niet uit Black Angus sukade stoofpotje

€ 21,00

Filet Mignon Heerlijk malse steak

€ 25,50

Chef’s Surprise (vanaf 2p) Plateau van vlees
en vis gemixt op een plateau

€24,50pp

Vis

Geitje bijtje geitenkaas met honing,
noten en salade

€ 11,00

Kabouterhuisjes uit de oven met brie

€ 8,75

Vis
Gamba’s Pil Pil

€ 10,00

Mosselen gegratineerd uit de oven

€ 9,25

Zalmfilet met hollandaise saus

€ 21,00

Gamba’s in knoflook gebakken

€ 21,50

Fishstew diverse soorten vis in een pannetje

€ 20,00

Dame Blanche vanille ijs met chocoladesaus

€ 6,00

Oma’s recept appel tarte tatin met walnotenijs

€ 7,00

Choco droom cookie dough, oreo en white
chocolate crispijs

€ 6,75

Om je vingers af te likken chocoladesouffle,
vanille ijs en slagroom (bereiding van 12 min)

€ 7,50

Mini proeverij verrassing van de chef

€ 8,75

Huisgemaakte cheesecake met roodfruit

€ 6,25

Tiramisu

€ 7,00

Speciale Koffies
Irish Coffee

€ 6,50

French Coffee

€ 6,50

Italian Coffee

€ 6,50

Kiss of Fire Coffee

€ 6,50

Spanish Coffee

€ 6,50

Coffee 43

€ 6,50

Buurvrouw ’s Coffee

€ 6,50

Kindergerechten
Frikandel, kroket, vissticks

Vegetarisch

Proeverij van zalmrokerij Smoking diverse

Quiche met feta en tomaat

€ 18,50

gerookte zalm

€ 12,00

Popeye canneloni met feta en spinazie

€ 19,00

Krabcocktail met whiskeysaus

€ 8,75

Say cheese kaasburger met sla en tomatensalsa

€ 18,50

of kaassoufflé met friet, mayo en appelmoes

€ 8,50

Mini spareribs

€ 9,00

Pannenkoek of poffertjes

€ 7,50

Kinders verrassing ijsje

€ 4,50

Soepen
Mooi rood is niet lelijk, tomatensoep met pesto

€ 5,75

Soep om te huilen Franse uiensoep

€ 6,00

Heeft u speciale dieetwensen of allergieën,
Keuze uit sauzen: champignon, peper of stroganoff saus.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met verse friet, aardappelgarnituur en mayo

laat het ons tijdig weten,
dan zijn wij in staat om ook u een heerlijke maaltijd voor te zetten

