Voor bij het glas
Broodplank rustiek brood met kruidenboter en aioli

Bourgondiër bitterballen (8) rundvleesbitterballen geserveerd met mosterd
Nachos met gesmolten kaas, jalapeño, guacamole en een sour cream dip
Kistje gezond kistje met diverse soorten snoepgroenten en dippers
Plukbrood warm uit de oven met mozzarella, cheddar, tijm en pesto

7.25

6.95

7.25
8.50

Flammkuchen met crème fraîche, spek, ui en kaas of met crème fraîche, gerookte zalm en ui
Kip tatsuta met chili saus
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6.95

9.95

7.25

Gemengd borrelgarnituur (8) verschillende soorten borrelgarnituur, geserveerd met diverse sausjes

7.95

Drankenkaart
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

3.75

Lipton Perfect T				

3.75

Tip! | Gebak bij de koffie (dagelijks wisselend)

3.75

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

Frisdranken

Verse smoothies en sappen

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

Smoothie van de dag

5.50

Aardbei-framboos smoothie

5.75

3.95

Mango-ananas smoothie

5.75

Kan water munt 1 liter

2.00

Bosbessen smoothie

5.75

Kan water sinaasappel 1 liter

2.00

Verse jus d’orange

4.50

Kan water appel 1 liter

2.00

Home made lemonade

3.75

Yoghurt met verse jus d’orange

4.50

Karnemelk met verse jus d’orange

4.50

Bieren
Swinckels 0,25 | 0,50

3.05 I 5.70

Wijnen

Palm

3.95

Prosecco

La Trappe, diverse varianten

4.65

Ayinger weizenbier

5.05

Radler 2%

3.40

Radler 0%

3.40

Rosébier
Cornet

6.75

Chardonnay, Croix des Ventsvin de pays d’oc, Frankrijk 4.50
Sauvignon Blanc, Michel Torino Coleccion, Argentinië

5.00

Marival, Rose, Frankrijk

4.25

4.10

De Grendel, Shiraz, Zuid Afrika

4.50

4.65

Merlot, vdp d’Oc Croix des Vents, Frankrijk

4.50

Voorgerechten
Brood & Zo

Bruschetta met tomaat, serranoham en feta

Tostado knapperige tortilla met gerookte zalm, lauwwarme gamba’s, bosui, roze peper en een spicy yoghurtmayonaise

9.95

Zalm geroosterde zalm, noedelstick, sesam en sojaboontjes

Uitsmijter drie eieren uit de pan op brood, geserveerd met ham en/of kaas

Pulled chicken met cashewnoten en pikante mayonaise

Vanaf 17:00 uur

8.95

Vanaf 17:00 uur

(met spek +0.50) 8.50

Broodje kan niet kiezen sandwich met carpaccio en sandwich met zalmtartaar

Steak en Rendang rund geserveerd met seizoensgroenten

9.95

Sate van kip, satésaus, atjar en kroepoek

7.95

18.50

17.50

Zeebaars gebakken zeebaars, risotto en kreeftenjus

19.95

Zwaardvis met een salsa van pruimtomaat, kappertjes en olijven

Lunch deal

Soepen

Geniet van een broodgerecht inclusief

6.50

soep naar keuze voor slechts

6.50

Beef Burger eitje, bacon geserveerd met homemade salsa

19.95

17.50

Pasta op unieke wijze geserveerd pastagerecht met pesto, groene groentes, zeekraal en Parmezaanse kaas
Chefs special dagelijks wisselend

18.50

Desserts
Aardbeien tiramisu gemarineerde aardbei

klassieke salade met gegrilde kip 14.95

Gamba salade met cashewnoten, gamba’s en oosterse salade

All Inclusive

15.50

Écht compleet genieten voor een

7.95

Chocolade warme chocolade, rood fruit en sorbet ijs

Carpaccio salade rundercarpaccio, oude kaas en truffelmayonaise

vaste prijs? Kies voor All-inclusive!

7.95

Cheesecake trifle met bastognekruim, frambozenmarmelade en meringues
15.50

Geitenkaas salade met walnoten, Marokkaanse wortel en honing dressing

7.95

Caramel crunch caramel- en vanilleroomijs, meringues, brownie en caramelsaus
15.50

Mango dream mango sorbetijs, yoghurtijs, mango, gebrande meringues

Heb je een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij onze medewerkers.

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

Healthy power yoghurt met mango, granaatappel en brownie

7.95

Lunch: soep en broodgerecht

7.95

Diner: hoofd- en nagerecht

7.95

Strawberry heaven yoghurtijs, aardbeien sorbetijs, verse aardbeien en slagroom
= vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.

16.50

13,50 p.p.

Salades
Caesar salade

28,95 p.p.

9.50

Hoofdgerechten

Kroketten twee Bourgondiër kroketten op brood, geserveerd met mosterd

Soep van de dag dagelijks wisselend

consumpties naar keuze* voor slechts

12.50

9.50

7.50

Tomatensoep huisgemaakt met pesto-olie

dessert of yoghurt én twee

10.95

Grillworst van kip met salsa verde, amsterdams uitje, rozemarijn, mosterdip

7.95

Clubsandwich met gerookte kip, bacon, ei, kaas, tomaat, sla, komkommer en kerrieroomkaas
Sandwich hummus met gegrilde groente

Geniet van een hoofdgerecht,

10.50

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola, chips en oude kaas

Tot 17:00 uur

Tosti Bali met kaas, pulled chicken, komkommer en satésaus

Diner deal

7.95

5 consumpties naar keuze*

42,50 p.p.

