DRIEGANGEN-KEUZE-MENU

31,50

hoofdgerecht

13,00

gebakken steak en sukade | knolselderiemousseline | krokante polenta | rode wijnjus
wijn carnivor - cabernet sauvignon bier hoegaarden verboden vrucht

18,50

voor de fijnproever het wijn-arrangement: bij elke gang een heerlijke bijpassend glas wijn
voor de bieravonturier het bier-arrangement: bij elke gang een verrassend glas bier

13,00

gebakken zalm | aardappelmousseline | prei | bieslook | paksoi | citroengrassaus
wijn boomerang bay - chardonnay bier hertog jan karakter

17,50

knolselderie-truffel-ravioli | beurre noisette | geroosterde bloemkool | spinazie | tomaat | walnoten
wijn pomino bianco doc
bier hoegaarden grand cru
zuurdesembroodjes met diverse smeersels

5,75

voorgerecht

groentenstrudel | seizoensgroenten | baba ganoush | geitenkaas | bearnaisesaus
wijn santa digna - sauvignon blanc bier goose ipa

V

16,50
16,75

V

gegrilde runderribeye | seizoensgroenten | bearnaisesaus | friet (menu supplement 5,00)
wijn cordillera - carignan
bier goose ipa

22,50

rundercarpaccio | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | pijnboompitten | rucola
wijn mirassou - pinot noir
bier hoegaarden verboden vrucht

10,80

hamburger oosters | rundvlees | paksoi | paddenstoelen | pikante knoflooksoja | friet
wijn luisa - friulano
bier hertog jan karakter

16,25

gebakken coquille | buikspek | knolselderiecrème | witlof | noilly prat schuim
wijn luisa - friulano
bier julius

11,50

hamburger classic | bbq saus | cheddar | sla | tomaat | mosterdmayonaise | friet
wijn jean leon - merlot
bier hertog jan pilsner

16,25

makreelfilet | mousse van gerookte makreel | radijs-chutney | zoetzure rammenas
wijn santa digna - sauvignon blanc bier hertog jan weizener

11,25

gebakken paddenstoelenburger | paksoi | paddenstoelen | pikante knoflooksoja | friet
wijn mirassou - pinot noir
bier hertog jan karakter

bulgursalade | hummus | ras el hanout | tomatensalsa | spliterwten-courgettebitterbal
wijn torres - verdeo
bier leffe tripel
tomatensoep | groentengarnituur | brood | crème fraîche

V

seizoenssoep | brood | crème fraîche

7,75

kreeftenbisque | stukjes gamba | brood | crème fraîche
wijn torres - verdejo
bier hertog jan weizener

10,80

salade buikspek
paddenstoelen | wortelchutney | tomaat | appelvinaigrette | zoete soja
croutons | stukjes katjang pedis
wijn jean leon - 3055 rosé
bier leffe blond

9,80 / 14,90

salade peer en gorgonzola
bleekselderij | groene asperge | druiven | walnoten | pedro ximénezsiroop
wijn mirassou - chardonnay
bier hertog jan grand prestige

V

9,80 / 14,90

nagerecht
pecan toffee meringue | slagroom | karamelroomijs
wijn torres floralis - moscatel oro
bier hertog jan grand prestige

7,75

chocolade brownie taartje | bosvruchten | gánáche | chocoladeroomijs
wijn torres floralis - moscatel oro
bier hertog jan grand prestige

7,75

cheesecake | gekonfijte ananas | kokos | passie-mangosorbetijs
wijn torres floralis - moscatel oro
bier hertog jan karakter

7,75

carrot cake | gemberglazuur | walnotenroomijs
wijn torres floralis - moscatel oro
bier hertog jan grand prestige

7,75

5 verschillende kazen | appelstroop | kletzenbrood (menu supplement 2,50)
wijn fonseca - bin 27
bier hertog jan grand prestige

10,80

koffie compleet | koffie of thee naar keuze met friandises

het favoriete gerecht van porgy franssen
hachee met rode kool | aardappelmousseline

16,25

11,50
7,75

V

V

17,50

bijgerecht

7,75

VOOR KINDEREN
ik wil tekenen

poffertjes, boter, stroop en poedersuiker

5,00

ik heb geen honger

kinderpannenkoek, smarties, slagroom en nutella

6,50

ik weet het niet

friet met bitterballen, frikandel of kipstukjes

5,50

ik wil spelen

pasta bolognese met kaas

6,00

ik wil zelf snijden

zalm met friet en groenten

9,50

biefstuk met friet en groenten

9,50

friet met mayonaise

3,00

ik heb geen zin

rauwkostsalade

3,00

seizoensgroenten

4,70

ik wil alleen een ijsje
kinderijsje
limonade iets met bubbels of een fruitsmaak

3,50 (handijsje vanaf 1,00)

