Hapjes aan de bar
Portie kaas | Amsterdamse uitjes 9,00
Bitterballetjes Van Dobben (8 st) 9,50
Croque uit ’t vuistje 10,00
Warm gemengd 16,00

20 stuks: bitterballen | kippenboutjes | lenterolletjes | curryworstjes

Koud gemengd 16,00

mozzarella| kaas| serrano| chorizo| zongedroogde tomaatjes |olijven

Baguette (ook om mee te nemen)
Verse ovengebakken baguette van 30 cm
Baguette (ham, kaas, hespsalade, martino) 6,50
Baguette Smos met ham & kaas 7,50
Baguette americain natuur 7,50
Baguette gerookte zalm 8,50

De kleine kaart
Croque Monsieur – wintersalade (2 stuks) 12,00
Toast américain prepare 12,50
Soep van de dag met bruin brood 6,50
Uitsmijter ( toast/ham/kaas/2 eitjes) 12,00
Toast kannibaal (américain nature) 14,00
Toast gerookte zalm 14,00
Spaghetti bolognaise | boordevol groenten 16,50
Huisgemaakte vol au vent | frietjes 16,00

Salades
Gegrilde geitenkaas in spek| witloof | appel | honing |Goji bessen 16,50
Ceasar salade met gegrilde kip | Romeinse sla| parmesan|ansjovis 16,50

Suggestiesalade (zie suggestiekaart)
PIZZA
Onze huisgemaakte pizza’s van 33 cm worden op steen gebakken
Pizza Margherita 12,00
(tomatensaus, mozzarella, verse basilicum)
Pizza Proscuito 12,00
(tomatensaus, mozzarella, ham, kerstomaat, rucola)
Pizza Tuna 14,00
(tomatensaus, tonijn, ansjovis, olijven, rucola)
Pizza Picante 14,00
(tomatensaus, mozzarella, chorizo, jalapeno)

VERSE PASTA
Spaghetti bolognaise | boordevol groenten 16,50
Ravioli pecorino & artisjok | tomatensausje | rucola (Veggie) 18,00

Voorgerechten
Artisanale kaaskroketten (2 st) 12,00
Huisgemaakte garnaalkroketten (2 st) 16,50
Duo van kaas- en garnalenkroket 14,00
Dagsoep met brood 6,50

Suggestie voorgerechten (zie suggestiekaart)

Hoofdgerechten
Frietjes en saus steeds inbegrepen
VLEES
Steak Tartaar (classic, bereid of Italian) 19,00
Burger Black Angus| Black Peper-mayo|frietjes 16,00
Vol au vent – huisgemaakt | frietjes 16,00
Steak Belgisch wit-blauw ( 250 gr) | salade| frietjes 24,00
Lady Steak Belgisch wit-blauw (180 gr) |salade | frietjes 19,00
Saus naar keuze:
Stroganoff, pepersaus, verse béarnaise, kruidenboter

Suggestie vleesgerechten (zie suggestiekaart)

VIS
Zeetong (2 x 200 gr) Meunière|frietjes 27,00

Suggestie visgerecht (zie suggestiekaart)

Voor de kids
Mini hamburger met frietjes 9,50
Gebakken kipfilet met appelmoes 12,00
Mini vol au vent met frietjes 12,00
Spaghetti Bolognaise boordevol groenten 10,00

ZONDAG CLUBDAG
Kip aan ’t spit: € 17,50
(avond)
½ kip met currysaus of pepersaus, salade of appelmoes, frietjes
Kip aan ’t spit voor groepen: vanaf 20 personen en min 5 dagen op
voorhand doorgeven.
Allergenen steeds op voorhand melden
Voor een vlotte bediening vragen we aan gezelschappen vanaf 10 personen
de variatie gerechten te beperken tot 4 gerechten.

DESSERTEN
Vanille roomijs met Callebaut chocoladesaus ‘Dame Blanche’ 8,00
Roomijs van caramel en zoute boter 8,50
Franse chocolade-fondant taart 8,00
Crème brûlée 8,50
Coupe Kolonel (citroensorbet, vodka) 9,50
Kinderijsje ( 2 bollen) 5,00

SPECIAL COFFEE
Irish Coffee 8,50
French Coffee 8,50
Italian Coffee 7,50
Hasseltse Coffee 7,50

