CARPACCIO | TRUFFELMAYONAISE 14,50
Italiaanse bol - huis gemarineerde rundercarpaccio - frisse sla
melange truffelmayonaise - Grana Padano

GEROLD’S | PEELWERKERSKOST 13,50
“Livar” bloedworst - spek - appel - gebakken ei - waldmik & roggebrood

SPORTMIK | GEZOND

9,50

Eiwitrijk - ham - kaas - gemengde sla - ei

KIP | SRIRACHA | PISTOLET

MENUKAART

9,75

Gebakken kipreepjes - spicy sriracha - gemengde sla

De Soepen, Salades en Brood worden geserveerd van 11.00 uur tot 16.00 uur

WARME GERECHTEN

SOEPEN
Alle soepen worden begeleid met vers afgebakken brood en kruidenboter

De warme gerechten worden geserveerd van 16.00 uur tot 18.00 uur

POMODORI TOMATENSOEP

BLACK ANGUS | BURGER | CHEESE

6,75

Black Angus burger - brioche bun - sla - grill sauce - bacon - cheddar
frites - mayonaise

Verse tomatensoep - basilicum - room

FRANSE UIENSOEP

16,95

6,75

Licht gebonden - uiensoep - broodcrouton

KIP | SATÉ 16,95

SOEP VAN HET SEIZOEN 7,50

Gemarineerde kippendij - satésaus - sla - frites - mayonaise

GARNALEN | KNOFLOOK

SALADES
Alle salades worden begeleid met vers afgebakken brood en kruidenboter
Mandje friet met flinke dot mayonaise i.p.v. brood + 3,50

GEROOKTE VIS | GAMBA

15,50 - 18,50

Gemengde sla - “Rijpelaal” paling - zalm - reuze garnalen
croutons - mosterddille

RODE WITLOF & GEITENKAAS

23,50

Gewokte gamba (6) - champignons - knoflooksaus - groentestrudel
frites - mayonaise

KOGELBIEFSTUK | CHAMPIGNONSAUS 25,50
Kogelbiefstuk - grill - champignonsaus - groentestrudel - frites
mayonaise

RAVIOLI | RICOTTA | SPINAZIE

19,50

Deegkussentjes - ricotta - spinazie - grana Padano
13,95 - 16,50

Rode witlof - gemengde sla - gekonfijte vijg - noten - stroop
“Bokkensprong” geitenkaas gegratineerd

GEROOKTE HERTENHAM 15,50 - 18,50

vegetarisch of vegetarisch te bestellen

Gemengde sla - stoofpeer - sinaasappel - gekonfijte vijg
frambozenvinaigrette

Heeft u speciale dieetwensen of een allergie?
Laat het ons weten. Wij kunnen u advies geven over onze gerechten

BROOD
TWEE KROKETTEN | BROOD

9,95

Twee Bourgondische rundvleeskroketten of groentekroketten
brood - mosterd - salade

TOSTI | CLASSIC

GEBAK & HARTIG
APPELTAART 3,75
STIPPELBERG GEBAK 3,50

5,50

SLAGROOM 0,65

Brood - ham - kaas - vers getoast

UITSMIJTER “STIPPELBERG”

12,75

Ham - kaas - spek - ui - champignons - 3 eieren

WORSTENBROODJE 2,75
KRIJTBORD “LEKKERNIJ” 3,75

BORRELKAART
Sharing, samen delen én genieten!
MINI | FRIKANDELLEN 5,50

BROOD | SMEERSELS

6,50

Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter, pesto en
Heerlijke truffelmayonaise

GRIEKSE | OLIJVEN

4,50

Portie gemarineerde Griekse olijven

PINDA’S

MINI | LOEMPIA

7,50

6 mini loempia’s met chilisaus

PUNTZAK | FRITES

4,75

Flinke puntzak frites met dot mayonaise

3,50

Karafje gezouten pinda’s

BOURGONDISCHE | BITTERBALLEN | MOSTERD
6 stuks 7,20 8 stuks 9,50 9 stuks 10,50 12 stuks 14,25

GROENTE | BITTERBALLEN | MOSTERD
6 stuks 7,20 8 stuks 9,50 9 stuks 10,50 12 stuks 14,25

KAAS | BLOKJES

8 stuks gefrituurde mini frikandellen met mayonaise
( speciaal; uitjes, curry en mayonaise + 1,00)

VIS | BORRELPLANK

19,50

Plank met gerookte zalm, “Rijpelaal” gerookte paling, 2 gamba’s
olijven, komkommer, brood & kruidenboter, pesto, zoute stengels,
2 oriental garnalen kroketjes en 2 gepaneerde inktvisringen met aioli

ORIENTAL | GARNALEN KROKETJES

9,50

6 oriental garnalen kroketjes met sweet chilisaus
9,95

12 blokjes jong belegen kaas met mosterd

NACHO | ESPECIALES 9,95

INKTVISRINGEN | AÏOLI

Tortilla chips uit de oven met bolognesesaus, gegratineerd
met kaas, getopt met crème fraîche en guacamole

7,50

8 gepaneerde inktvisringen met knoflookmayonaise

BORRELMAATJES | SNACKS 14,50
12 luxe gemengde snacks met mayonaise en curry

SNEUKELPLANK 15,50
Ruim gesorteerde plank met kaasblokjes, olijven, rauwe ham,
brood & kruidenboter, pesto, zoute stengels, worst en mini
frikandellen met mayonaise

