
MENUKAART



Salade kip piri-piri  warme kip met mango, bosui, tomaatjes en yoghurtdressing  15.50

Salade ossenhaas warme ossenhaaspuntjes, cashewnoten, oosterse salade en ketjap-sesamsaus  15.75

Salade vis gerookte zalm, garnalen, komkommer, tomaat en kerriemayonaise  16.50

Salade geitenkaas met walnoten, rode ui, gepofte pompoen en framboosdressing  15.50

Salades

Tomatensoep huisgemaakt met pesto-olie   6.50

Bospaddenstoelenbouillon met truffelroom  7.50

Soepen

    = vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.                                 =  veganistisch gerecht                         = gerecht is de hele dag te bestellen.

             Heb je een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij onze medewerkers.               * = Exclusief smoothies, sterke drank en grote dranken

            

Tostado knapperige tortilla met gerookte zalm, bosui, roze peper en een spicy yoghurtmayonaise  9.95

Clubsandwich met gerookte kip, bacon, ei, kaas, tomaat, sla, komkommer en kerrieroomkaas  9.50

Naanbrood warm met walnoten, geitenkaas, rucola, tomaat, rode ui, gepofte pompoen en honing  8.50

Kroketten twee Bourgondiër kroketten op brood, geserveerd met mosterd   8.95

Uitsmijter drie eieren uit de pan op brood, geserveerd met ham en/of kaas  (met spek +0.50)   8.50

Tosti pulled pork met kaas, rucola, en Mississippi barbecuesaus  8.50

Warme ham met Griekse koolsalade, bosui en honingmosterdsaus  8.50

Broodje kan niet kiezen sandwich met carpaccio en een sandwich met tonijnsalade  9.95

Brood & Zo
Tot 17:00 uur

Lunch deal
Tot 15:00 uur 

Geniet van een broodgerecht 
inclusief soep naar keuze voor slechts

13,50 p.p.

 Veganistische gerechten zijn in samenwerking  met Geen Blaadje Sla. Neem voor inspiratie zeker eens een kijkje op haar Instagram:         @geenblaadjesla



Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, chips en grana padano  10.95

Herfst paté met preiselbeeren, witlof en griekse koolsalade  10.95

Champignons à l’escargot met grana padano en rucola  10.95

Voorgerechten

Herfst pasta speenvarken, bospaddenstoelen, grana padano, rucola en roomsaus  19.95

Kirsten’s vegan pasta met pittige rode linzensaus  17.95

Saté van kippendij, satésaus, atjar, gebakken uitjes en kroepoek  17.50

Zeebaars gebakken met gepofte pompoen, witlof en kreeftensaus  19.95

Stoofpannetje van rundvlees, pastinaak, pompoen, bockbier en aardappelkroketjes  17.50

Rundersteak met risotto, paddenstoelen en rode wijnsaus  19.50

Pulled pork burger met spek, ei, cheddar en tomatensalsa  17.50

Chefs special dagelijks wisselend  18.95

Hoofdgerechten

Chocolade triffle met witte chocolademousse, caramelblokjes, peer en amandelcrumble   7.95

Caramel crunch met caramel- en vanilleroomijs, stroopwafel, slagroom en carameltopping  7.95

Apfelstrudel warm met kaneelijs en vanillesaus  7.95

Crema Catalana Catalaanse crème met bloedsinaasappelijs  7.95

Amarena parfait Amarena kersen met chocolade crunch  7.95

Kaasplankje met Europese kazen, vloerbrood, walnoten en preiselbeeren compote 10.95

Desserts

Vanaf 17:00 uur

Diner deal

Geniet van een hoofdgerecht, 

dessert én twee consumpties 

naar keuze* voor slechts 

28,95 p.p.

All Inclusive

Écht compleet genieten voor een 

vaste prijs? Kies voor All-inclusive!

      Lunch: soep en broodgerecht 

      Diner: hoofd- en nagerecht

      5 consumpties naar keuze*

42,50 p.p.

Vanaf 17:00 uur



Warme dranken

Koffie*, thee, espresso* 2.60

Cappuccino*, koffie verkeerd* 2.80

Latte macchiato* 3.50

Warme chocomel* 2.90

Dubbele espresso* 3.75

Verse muntthee, verse gemberthee, thaitea 3.75

Lipton Perfect T          3.75

Tip! | Gebak bij de koffie (wisselend)                   3.75

*Upgrade: monin vanille / caramel / chocolade / hazelnoot + 0.50

Frisdranken

Diverse frisdranken, per flesje  2.60

Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green  2.70

Sourcy blauw, Sourcy rood  0,20 | 0,75 2.60  I  5.00

Sourcy Vitamin Water  3.95

Homemade lemonade 3.75

Bieren 

Seizoensbier 4.65

Swinckels  0,25 | 0,50 3.05  I  5.70

Palm  3.95

La Trappe, diverse varianten  4.65

Ayinger weizenbier  5.05

Bavaria Radler 2%  3.40

Bavaria Radler 0%  3.40

Max Rosébier 4.10

Cornet  4.65

Bavaria IPA 0% 3.40

Palm 0% 3.40

Verse smoothies en sappen

Smoothie van de week 5.50

Aardbei-framboos smoothie  5.75

Mango-ananas smoothie  5.75

Verse jus d’orange  4.50

Yoghurt met verse jus d’orange  4.50

Karnemelk met verse jus d’orange  4.50

Wijnen

Prosecco Pronol, Italië 6.75

La Croisadle Medium Sweet, Frankrijk 4.25

Chardonnay, Croix des Ventsvin de pays d’oc, Frankrijk 4.50

Sauvignon Blanc, Michel Torino Coleccion, Argentinië  5.00

Marival, Rose, Frankrijk 4.25

De Grendel, Shiraz, Zuid Afrika  4.50

Merlot, vdp d’Oc Croix des Vents, Frankrijk 4.50

Broodplank rustiek brood met kruidenboter en aioli   6.95

Bourgondiër bitterballen (8) rundvleesbitterballen geserveerd met mosterd   7.25

Gemengd bittergarnituur (8) diversen soorten met grove mosterd en mayonaise (    veganistisch: oesterzwam bitterbal)  7.95

Nacho’s met gesmolten kaas, jalapeño, guacamole en een sour cream dip   6.95

Plukbrood warm uit de oven met mozzarella, cheddar, tijm en pesto  7.95

Flammkuchen met pulled pork, bosui, crème fraîche en kaas of met gerookte zalm, crème fraîche en ui  9.95

Lepelkaas warm uit de oven met honing, brood en noten  9.50

Falafelballetjes in ketjap sesamsaus en met bosuitjes  6.95

Drankenkaart

Voor bij het glas

Goedemorgen deal

Cocktails
Zie onze cocktailkaart

voor de lekkerste cocktails!

Tot 13:00 uur 

Koffie / thee / cappuccino met gebak

5,25 p.p.


