EETKAART
•
•
•
•
•

Onze keuken is open v. 11.30-13.30 en 17.45-21.00
Opmerkingen i.v.m. allergieën: meld het ons, we
zoeken voor u een passend alternatief.
We kiezen voor versheid, daarom vragen enkele
gerechtjes wat extra tijd om te bereiden.
Bent u met meer dan 5 personen, gelieve te kiezen uit
max 5 verschillende gerechten.
Vraag gerust een snackspaarkaart. Gelieve bij een volle
kaart dit te melden voor het afrekenen.

KOUDE SNEUKELTJES
Chips zout – paprika – grill
Bordje kaas
Bordje Serranoham
Tapasbordje

(Serranoham, kaasblokjes, olijven

en zongedroogde tomaatjes)

Portie olijven

WARME SNEUKELTJES
Gekruide kippenboutjes (8)
Mini-loempia’s (12)
Foccaccia
Warme mix

GERECHTJES voor jonge vriendjes
Kleine spaghetti
Kleine lasagne
Croque ’n roll enkel /croque Hawaï enkel
Croque ’n roll enkel + groentjes
Croque Hawaï enkel + groentjes
Garnaalkroketje + groentjes +frietjes
Kaaskroketje + groentjes + frietjes
Gandahamkroketje + groentjes + frietjes
Kleine portie balletjes in tomatensaus + frietjes
Kleine vol-au-vent + frietjes
Kleine hamburger + frietjes
Kleine kaashamburger + frietjes

CROQUE ‘n ROLL: incl. fris slaatje en slasaus
Croque monsieur
Croque Hawaï
Croque bolognaise
Croque madame

SALADE:

slasaus apart, incl. brood of frietjes

Kip, appel, druif en currysausje
Gandahamkroketjes, Serranoham, meloen
Gerookte zalm, zalmkroketjes met dille, appel
Scampi (8), meloen en currysausje
Kibbeling (witvis) met tartaar
Geitenkaas, spekjes, appel en honing
➢ Supplement frietjes
➢ Supplement mayo/ketchup

KROKETTEN:

+ incl. slaatje, brood of frietjes

Kaaskroketten 2/3 stuks
Garnaalkroketten 2/3 stuks
Gandahamkroketten 2/3 stuks
Zalmkroketten 2/3 stuks
➢ Supplement frietjes
➢ Supplement mayo/ketchup

PASTA:

incl. brood

Spaghetti bolognaise
Lasagne
Penne arrabiata (licht pikante tomatensaus)
Pasta scampi (tomaatjes en tomatenmascarponesaus)
Pasta scampi curry (Indische currysaus, wortel, ananas)
Carbonara ( roomsaus en spekjes)
Pasta kip (kip, tomaatjes en tomatenmascarponesaus)
Pasta kip curry (Indische currysaus, wortel, ananas)

KLASSIEKERS:

incl. slaatje, brood of frietjes

Gegratineerd vispannetje + slaatje
Gerookt hammetje met warme mosterdsaus
Balletjes in tomatensaus
Vol-au-vent
Varkenswangetjes
Gekruide ribbetjes + slaatje

BURGERS:

met slaatje en frietjes

Klassieke burger
Kaasburger
Peperburger (met warme pepersaus)
De Mote burger (met kaas en gegrild spek)
Franse burger (met brie en appel)
Italiaanse burger
(met mozzarella, rucola en zongedroogde tomaatjes)

Lamsburger (met gegrilde aubergines en fetakaas)
Zalmburger (met tartaar, tomaat, ui)

DESSERTKAART (18-21 u)
Huisgebak (volgens aanbod)
Moelleux met Z-ijs
Kinderijsje vanille of aardbei (1/2 bollen)
Coupe vanille
Coupe chocolade
Coupe hazelnoot
Coupe stracciatella
Coupe aardbei
Coupe mokka
Dame blanche
Brésilienne (vanille-, hazelnootijs, caramelsaus, nootjes)
Café glacé (2 bollen mokkaijs, sterke koffie en slagroom)
Merinque blanche(vanilleijs, meringue, chocoladesaus)
Coupe Espresso (vanille-, mokkaijs, koffiesaus, nootjes)
Coupe Advocaat (vanilleijs, huisadvocaat)

