Voor bij het glas
Broodplank rustiek brood met kruidenboter en aioli

6.95

Nachos met gesmolten kaas, jalapeño, guacamole en een sour cream dip

6.95

Nachos Deluxe met gesmolten kaas, pulled pork, BBQ saus, jalapeño, guacamole en een sour cream dip
Plukbrood warm uit de oven met mozzarella, cheddar, tijm en pesto
Frietje gezond frietjes van groenten met dip

8.50

7.25 | Healthy Choice!

Borrelmaatjes Borrelmaatjes borrelgarnituur geserveerd met tortilla chips, mayonaise en mosterd
Bourgondiër bitterballen rundvleesbitterballen geserveerd met mosterd
Java Kroketjes met chili dip
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9.95

7.95

8.50

7.95

Drankenkaart
Warme dranken

Frisdranken

Koffie, thee, espresso

2.65

Diverse frisdranken, per flesje

2.65

Cappuccino, koffie verkeerd

2.85

Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green

2.75

Latte macchiato

3.50

Sourcy blauw, Sourcy rood

2.65 I 5.25

Warme chocomel

2.90

Sourcy Vitamin Water

3.95

Dubbele espresso

3.80

Verse muntthee, verse gemberthee

3.80

Bieren

Lipton Perfect T

3.80

Swinckels 25cl | 50 cl

3.10 I 5.75

Saunagrog

3.95

La Chouffe

4.65

Tip! | Gebak bij de koffie (wisselend)

3.75

La Trappe, diverse varianten

4.65

Ayinger weizenbier

5.05

Radler 2%

3.45

Radler 0%

3.45

Rosébier

4.15

Cornet

4.65

Omer

4.50

Wijnen
Verse smoothies en sappen

| Healthy Choice

Smoothie van de dag

5.50

Aardbei-framboos smoothie

5.75

Mango-ananas smoothie

5.75

Bosbessen 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

Huiswijn: Bodegas Artero, Verdejo, Spanje

4.50

Huiswijn: Inwinectus, Chardonnay, Zuid-Afrika

4.50

Coviar, Albarino, Spanje

5.25

Huiswijn: Floralba, Pinot Grigio Blush, Italië

4.50

Huiswijn: The Reserve Bank, Blend, Zuid-Afrika

4.50

Urmeneta, Camenere, Chili

5.25

Voorgerechten
Brood & Zo

Diner deal

Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rode ui en pompoenpitten

Tot 17:00 uur

Knoflook Scampi’s met scampi’s, bosui en knoflookboter
Flatbread Brie met brie, honing, rode ui, walnoten, groene appel en rucola
Flatbread Italië met gerookte ham, rucola en vijgen-chutney

9.25

Tosti Hete Kip met piri piri kipreepjes, kaas en mango-chutney

7.95

Wrap Falafel met kikkererwten en avocado crème

9.25

Broodplank selectie rustiek brood met kruidenboter en aioli

Geniet van een hoofdgerecht,

10.95

dessert of yoghurt én twee

12.50

consumpties naar keuze* voor slechts

6.95

29,95 p.p.

Bruschetta tomatensalsa, knoflook, serranoham, rucola en mozzarella 10.95 | Tip!

8.50

Clubsandwich met gerookte kalkoen, bacon, ei, kaas, tomaat, sla, komkommer en kerrieroomkaas
Broodje Zalm met huisgemaakte zalmtartaar, radijs, ei, ui en milde wasabi mayonaise
Kroketten twee Bourgondiër kroketten op brood, geserveerd met mosterd
Uitsmijter drie eieren uit de pan op brood, geserveerd met ham en/of kaas

Hoofdgerechten

9.95

Vanaf 17:00 uur

9.95

Gegrilde Diamanthaas mals rundvlees, gegrilde paprika, kruidenboter en geserveerd met aardappelgarnituur

9.25

Zalm met roerbakgroenten en citrus-jus

(met spek +0.50) 8.95

Broodje kan niet kiezen sandwich met carpaccio en sandwich met zalmtartaar

19.95

Kokos Lemon Curry met udon noedels, chinese kool, prei, taugé en kokos lemon curry

9.95 | Aanrader!

Truffelburger black angus burger met truffeltapenade, tomaat, little gem en frietjes

17.95 | Aanrader!

17.75

Vegetarische Burger huisgemaakte smokey bietenburger, romige avocado , sla en geitenkaas

Soepen
Tomatensoep huisgemaakt met pesto-olie

soep naar keuze voor slechts

6.75

17.75

Chef’s Special gerecht van de chef (zie krijtbord)

18.50

19.95

Te bestellen tussen 11.00 en 15.00 uur

13,95 p.p.

6.75

Desserts & Yoghurts

All Inclusive

Karamel crunch karamel- en vanille ijs, meringues, brownie en karamelsaus

Salades

Cheesecake Trifle met limoen, oreo en aardbei-rabarbar compote

Ossenhaaspuntjes met bospaddenstoelen, rode ui, cashewnoten, sojabonen en knoflook-chilisaus
Geitenkaas met meloen, mesclun sla, rode ui, walnoten en frambozen dressing
Tonijnsalade met ei, ui, haricoverts, tomaat en yoghurt dressing

17.75

Saté twee stokjes gegrilde kipsaté (200 gram), atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes en aardappelgarnituur

Geniet van een broodgerecht inclusief

6.75

Bataatsoep met kokos en geroosterde kikkererwten
Dagsoep wisselende dagsoep

Gevulde Paprika met couscous, kaassaus en granaatappel

Lunch deal

19.95

Panna Cotta met mango-gelei, mango stukjes en passievrucht sorbetijs
15.95

15.95

15.50

Pikante Kip met sesamzaad, mango, Oosterse kool en cashewnoten

7.95

Kaasplankje met Europese kazen en brood
hoices!

Healthy C

15.50

7.95

Écht compleet genieten voor een
vaste prijs? Kies voor All-inclusive!

V

Lunch: soep en broodgerecht

V

Diner: hoofd- en nagerecht

V

5 consumpties naar keuze*

9.95

Build your own yoghurt stel jouw favoriete yoghurt samen:

7.95

brownie, meringues, honing, mango, appel, kletskop, gesuikerde noten, walnoten, cranberries, bastogne kruim,
choco crunch (maximaal 3)

Healthy Choice!

7.95

42,50 p.p.
= vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.
Heb je een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij onze medewerkers.

= gerecht is de hele dag te bestellen.
* = Exclusief smoothies, speciaalbier, speciale wijnen, sterke drank en grote
dranken.

