AVONDKAART
16 tot 21 uur

V
BROOD │SMEERSELS

OORGERECHTEN

5,50

Heerlijk bij het aperitief, vers afgebakken brood met
huisgemaakte kruidenboter, olijfolie en tapenade

DUET│TONIJN│KALF│KAPPERAPPELTJES

13,50

Prachtige combinatie van verse tonijn gemarineerd in
sesamzaad en rosé gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise
en kapperappeltjes
DOE│MA│WA

13,50

Proeverij van 3 voorgerechtjes naar keuze van de Chef, laat
u verrassen door de keukenbrigade
RUNDERCARPACCIO │PARMEZAANSE KAAS │TRUFFELCRÉME
Verras

uw

smaakpapillen

aangenaam

met

14,50

onze

dungesneden carpaccio, volgens eigen recept gemarineerd

in groene pesto en mosterd. Geserveerd met Parmezaanse
kaas, gemengde salade en truffelcrème
GARLIC│MUSHROOM│SHRIMP

12,50

Gewokte gambas en champignons in romige knoflooksaus

vegetarisch ofwel vegetarisch te bestellen
Heeft u speciale dieetwensen of allergie?
Laat het ons weten, wij adviseren u graag over onze gerechten

Bij al onze voorgerechten serveren wij vers afgebakken brood en huisgemaakte
kruidenboter

S

ALADES

SALADE │KIPPENBORST│OUDE JONGENS│KAAS

Klein

13,50 / Groot

16,50

Frisse salade van gerookte kippenborst, uitgebakken spekjes,
croutons en fêta op smaak gebracht met een fijne
kruidenvinaigrette. Gegarneerd met een kaaskletskopje van
“oude Jongens”
SALADE | GEITENKAAS │NOTEN│BLOEMENHONING
Groot 16,50

Klein 13,50 /

Geitenroomkaas met een frisse salade, noten, gekonfijte vijg,
peer en een zachte bloemenhoning
SALADE | ZALM | GARNAAL | PALING | GEMBER

Klein 15,50 / Groot

18,50

Salade van gerookte Noorse zalmfilet, garnaaltjes en
“Rijpelaal” gerookte paling, met gembermayonaise en
croutons

S

OEPEN

POMODORI│TOMAAT│BASILICUM

6,50

All time favorite.. onze in Bakel en omstreken beroemde
verse tomatensoep verfijnd met room en basilicum

TWEELUIK | SOEP | VIS | MOSTERD

8,50

Huisgemaakte vissoep met een garnituur van garnaaltjes en
een romige velouté van grove mosterd met een vleugje
knoflook, uitgebakken spekjes en room.
U kunt de soepen ook separaat bestellen

Bij al onze voorgerechten serveren wij vers afgebakken brood en huisgemaakte
kruidenboter
Frites i.p.v. brood + 3,50

H

OOFDGERECHTEN VIS

ZEEBAARS│ BEURRE BLANC

21,50

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met saus beurre blanc
en citroen
GAMBA│KNOFLOOK | CITROEN
Heerlijke

spies

van

24,50

reuze

garnalen,

aangeregen

op

citroengras, lekker gekruid met een vleugje citroen,
geserveerd met knoflooksaus. Om uw vingers bij af te likken!
FISH│CHIPS | TARTAARSAUS

19,50

Typisch Britse klassieker van gefrituurde witvis in combinatie
met heerlijke frites en tartaarsaus gepresenteerd op een
krant
ZALM│BURGER | TZATZIKI

17,50

Burger van rode zalmfilet op Steakhouse bun met avocado,
tzatziki, gefrituurde uienringen en frites

G

RILL GERECHTEN

KIPFILET│LEMON│THYME

18,50

Gegrilde kipfilet gekruid met limoen en verse thijm in een
spiegel van tomatensalsa
BROCHETTE│DIAMANTHAAS│GAMBA│KNOFLOOK

26,50

Gegrilde spies van diamanthaas en gamba met een saus van
knoflook

V
PASTA│PADDENSTOELEN

EGETARISCH GERECHT

18,50

Tagliatelle pasta met gebakken paddenstoelen, Grana
padano, gefermenteerde zwarte knoflook met een smaak
van soja en rozijnen

H

OOFDGERECHTEN VLEES

SPEENVARKEN | PROEVERIJ

22,50

Proeverij van speenvarken filet , Livar speklapje en Iberico
burgertje met Siroop van La Trappe Isid ‘or, caramelnote,
licht en zoetig

RUND│STEAK│PEPERSAUS

24,50

Kogelbiefstuk met peperroomsaus, een ware traktatie voor
de liefhebber van vlees. (H)eerlijk genieten !

HAMBURGER | BLACK ANGUS | CHEESE

16,50

Hamburger van Schots rundvlees met sla, tomaat, bacon,
cheddar

en

bourbon BBQ saus op een Steakhouse bun, geserveerd met
frites
KIP | SATÉ

16,50

Saté van kippendij geserveerd met satésaus, salade en frites

Bij al onze hoofdgerechten serveren wij passende garnituren.

S

PECIAL

17,50

Wisselende dagschotel tegen een aantrekkelijke prijs, Ons team
informeert u graag!

D

ESSERTS

VANILLE | ROOMIJS | CHOCOLADE | SLAGROOM

7,50

Vanilleroomijs overgoten met warme chocoladesaus en
slagroom. Altijd een succes!
TARTE│TATIN│PEER 8,50
Warm taartje van peer met bolletje vanilleroomijs en
slagroom

AARDBEIEN | CHOCOLADE 9,50
Smaakvol dessert van chocolade roomijs, verse aardbeien,
chocolademousse en brownie
KAAS | KLETZENBOOD 12,50
Variatie van binnen- en buitenlandse kaas met kletzenbrood
en Rinse stroop

LUNCHKAART
11 tot 16 uur

S

ALADES

SALADE │KIPPENBORST│OUDE JONGENS│KAAS

Klein

13,50 / Groot

16,50

Frisse salade van gerookte kippenborst, uitgebakken spekjes,
croutons en fêta op smaak gebracht met een fijne
kruidenvinaigrette. Gegarneerd met een kaaskletskopje van
“oude Jongens”
SALADE | GEITENKAAS │NOTEN│BLOEMENHONING

Klein 13,50 /

Groot 16,50

Geitenroomkaas met een frisse salade, noten, gekonfijte vijg,
peer en een zachte bloemenhoning
SALADE | ZALM | GARNAAL | PALING | GEMBER

Klein

15,50 / Groot

18,50

Salade van gerookte Noorse zalmfilet, garnaaltjes en
“Rijpelaal” gerookte paling, met gembermayonaise en
croutons

S

OEPEN

POMODORI│TOMAAT│BASILICUM

6,50

All time favorite.. onze in Bakel en omstreken beroemde
verse tomatensoep verfijnd met room en basilicum
TWEELUIK | SOEP | VIS| MOSTERD

8,50

Huisgemaakte vissoep met een garnituur van garnaaltjes en
een romige velouté van grove mosterd met een vleugje
knoflook, uitgebakken spekjes en room.
U kunt de soepen ook separaat bestellen
Bij al onze salades en soepen serveren wij vers afgebakken brood en
huisgemaakte kruidenboter
Frites i.p.v. brood + 3,50

L

UNCHGERECHTEN

TWEE│KROKETTEN│BROOD

9,75

Bourgondische rundvleeskroketten of groentekroketten op
oerbrood met mosterd en salade
TOSTI | CLASSIC

5,50

Ham en kaas met ketchup en salade
UITSMIJTER | STIPPELBERG

12,50

Niet meer van de kaart weg te denken, bruin- of witbrood
belegd met ham en kaas, champignons, ui, spekreepjes met
drie gebakken eieren
FLAGUETTE | KIP | TERIYAKI

9,50

Vers afgebakken flaguette met oosters gemarineerde warme
kipreepjes, gemengde salade en saus teriyaki
WALDKORN HAVER | ROOMBRIE | PEER

8,50

Vers afgebakken haverbroodje belegd met roombrie,
gemengde salade, peer, pecannoten, geparfumeerd met
bloemenhoning

RUNDERCARPACCIO │PARMEZAANSE KAAS │TRUFFELCRÉME
Verras

uw

smaakpapillen

aangenaam

met

14,50

onze

dungesneden carpaccio, volgens eigen recept gemarineerd
in groene pesto en mosterd. Geserveerd met Parmezaanse
kaas, gemengde salade en truffelcrème

H

IPPE FRITES

Portie dikke frites met verrassende topping
CAJUN | KIPREEPJES

8,75

Heerlijke dikke frites met een topping van kipreepjes, rode
ui, cajunmayonaise en cress
ITALIAN | BOLOGNESE

8,75

Dikke frites met bolognese saus, guacamole, grana padano
en cress

BORRELKAART

S

haring, samen delen én genieten!

BROOD │SMEERSELS
5,50
Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter,
olijfolie en heerlijke tapenade
GRIEKSE │OLIJVEN
4,50
Portie gemarineerde Griekse olijven
SCHAALTJE│GEMENGDE NOTEN
3,50
Gemengde mix van pinda’s, rijstcrackers en borrelnootjes
BOURGONDISCHE │BITTERBALLEN | MOSTERD
6 stuks 6,50 8 stuks 8,75 9 stuks 9,75
stuks 25,00

12 stuks

12,75

24

INKTVISRINGEN │AÏOLI 6,00
8 gepaneerde inktvisringen met knoflookmayonaise
BORRELMAATJES │SNACKS 13,50
12 luxe gemengde snacks met mayonaise en curry
MINI│FRIKANDELLEN ( speciaal; uitjes, curry en mayonaise + 1,00)
8 stuks gefrituurde mini frikandellen met mayonaise

4,75

MINI │LOEMPIA
6,95
6 mini loempia’s met chillisaus
PUNTZAK│FRITES
4,50
Flinke puntzak frites met dot mayonaise
NACHO│ESPECIALES 9,75
Tortilla chips uit de oven met bolognesesaus, gegratineerd
met kaas, getopt met crème fraîche en guacamole

SNEUKELPLANK 14,50
Ruim gesorteerde plank met kaasblokjes, olijven, rauwe ham,
brood, kruidenboter, pesto, zoute stengels, worst, mini
frikandellen en mayonaise

