Borrelen & snacken

10.00 uur – 21.00 uur

Bitterballen € 7,00
10 Bitterballen met mosterd

Bittergarnituur € 7,00
10 Gemengde snacks met mayonaise en curry

Breekbrood met boter € 3,50
4 Stukjes breekbrood met boter en aioli

Plankje gezellig € 7,50
Kaas, salami, olijven, dipstokjes en aioli

Krokante kip hapjes € 7,00
6 Kipfilet hapjes met een pittige cocktailsaus

Nacho’s € 6,00
Nacho’s met salsasaus, guacamole, crème fraîche en gesmolten kaas
Borrelplank € 12,00
Truffel fuet, camembert, gevulde peperdews, aioli, knoflookolijven en dipstokjes

Bij de koffie
Appeltaart € 3,75
Appeltaart met slagroom warm of koud

Warm peertaartje € 3,75
Met notencrumble

Monchou taartje € 3,75
Met kersen en Bastogne

Soepen

10.00 uur – 21.00 uur

Tomatensoep € 5,50
Met pesto en Parmezaanse kaas

Bospaddenstoelensoep € 5,50
Met croutons

Pompoensoep € 5,50
Met spekjes en pompoenpitten

Maaltijd Salades

10.00 uur – 21.00 uur

Salade Carpaccio € 11,50
Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten, croutons en Parmezaanse kaas

Salade Geitenkaas met Parmaham € 13,50
Lauwwarme herfstsalade met geitenkaas, parmaham, walnoten, stoofpeer, zongedroogde tomaten ,
bospaddenstoelen en balsamico

Salade vis € 13,50
Gerookte zalm, tonijnsalade, makreel, gamba in panko , rode ui, croutons, gerookte amandelen en
basilicummayonaise

Salade kip €12,50
Lauwwarme salade met gebakken kip, ananas, ketjap, zongedroogde tomaten, taugé en pittige
cocktailsaus

Broodjes wit / bruin 10.00 uur – 17.00 uur
Broodje Carpaccio € 10,00
Rundvlees met truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Broodje Tonijnsalade € 8,50
Tonijnsalade, rode ui, ei, appelkappertjes en wasabimayonaise

Broodje warme Kip € 9,50
Kipfilet, ananas, ketjap, zongedroogde tomaten, taugé en pittige cocktailsaus

Broodje Geitenkaas en Parmaham € 10,50
Geitenkaas, rode ui, zongedroogde tomaten, parmaham, walnoten en basilicummayonaise

Broodje Brie € 9,50
Brie, bospassenstoelen, stoofperen en mangochutney

Club kip € 10,50
Brioche brood met gerookte kip, spek, tomaat, komkommer, ei en cocktailsaus

Club zalm € 11,50
Gerookte zalm, bruin/wit brood, tonijnsalade, tomaat, komkommer, rode ui en basilicummayonaise

Club Parma € 11,50
Brioche brood, Parmaham, brie, mangochutney, zongedroogde tomaten, rode ui en walnoten,
pesto en balsamico

10.00 uur – 17.00 uur

Warme Lunchgerechten
Pasteitje kippenragout € 9,50
Huisgemaakte kippenragout met gebakken bospaddenstoelen

Flammen kuchen parmaham € 11,50
Parmaham, crème fraiche , geitenkaas, brie, stoofpeer, walnoten en balsamico

Flammen kuchen gerookte zalm € 11,50
Gerookte zalm, crème fraiche, rode ui, zongedroogde tomaten en appelkappertjes

Boerenuitsmijter € 9,75
Wit of bruin brood, drie gebakken eieren, ham, kaas, champignons, paprika, spek en ui

Uitsmijter ham kaas € 7,75
Wit of bruin brood, drie gebakken eieren, ham en kaas

Uitsmijter Carpaccio € 11,00
Wit of bruin brood, drie gebakken eieren, carpaccio, truffel crème, gerookte amandelen en
Parmezaanse kaas

Brood met kroketten € 7,75
Wit of bruin brood, twee rundvlees kroketten, mosterd en roomboter

Tosti € 5,25
Wit of bruin brood, ham, kaas en ananas

Tosti Hawaï € 5,75
Wit of bruin brood, ham, kaas en ananas

Tosti Vega € 7,50
Foccacia, brie, pesto, zongedroogde tomaten, rode ui en walnoten

Lunch menu

10.00 uur – 17.00 uur

Tomatensoep
met pesto en Parmezaanse kaas
Of

Pompoensoep
Met spekjes en pompoenpitten

Broodje Geitenkaas en Parmaham
Geitenkaas, rode ui, zongedroogde tomaten, parmaham, walnoten en basilicummayonaise
Of

Broodje Tonijnsalade
Tonijnsalade, rode ui, ei, appelkappertjes en wasabimayonaise

Thee of Koffie

€ 15,00

Voorgerechten

17.00 uur – 21.00 uur

Tomatensoep € 5,50
Met pesto en Parmezaanse kaas

Bospaddenstoelensoep € 5,50
Met croutons

Pompoensoep € 5,50
Met spekjes en pompoenpitten

Zalmtartaar € 9,50
Gerookte zalm, appelkappertjes, rode ui, limoenmayonaise en een gamba in panko

Coquille in truffel € 11,50
Coquille gebakken in truffel, gecrunste noten, knoflook, pompoen crème en foccacia

Ree Paté € 8,50
Ree paté met mangochutney, brioche brood en gepofte tomaten

Rundvlees Carpaccio € 9,50
Rundvlees carpaccio met truffel crème, gerookte amandelen en Parmezaanse kaas

Rode bietencarpaccio € 6,50
Rode biet, geitenkaas, walnoten, perzik, geroosterde pompoen en honing

Hoofdgerechten

17.00 uur – 21.00 uur

Hertenbiefstuk € 25,50
Met bospaddenstoelenrisotto, groene asperges en een saus van eekhoorntjesbrood

Eendenborst € 23,50
Met een stamppot van prei en spruitjes met portsaus, stoofpeer en mangochutney

Rundvlees stoofpot in bockbier € 19,50
Met perzik, dikke friet, stoofpeer en rode kool met appel

Zeebaars € 21,50
Met pompoen crème, seizoen groente, zeekraal en citroensaus

Zalm Duo € 19,50
Zalmfilet met gerookte zalm, seizoen groenten en kreeftensaus

Gamba’s € 17,50
Met spaghetti, parmaham, knoflook, zongedroogde tomaten en groene asperges

Bospaddenstoelen Risotto € 16,50
Met groene asperges, gepofte tomaatjes en truffel rucola

Pasta Geitenkaas € 16,50
Met pompoen, pesto, knoflook en walnoten

Menu Auberge
€23,50
Voorgerecht
Tartaar van makreel
Met geroosterd rode biet, wasabi mayonaise en gepofte tomaat
Of
Parmaham
Met foccacia, knoflook, zongedroogde tomaten , bospaddenstoelen, balsamico en crumble van
peperkoek

Hoofdgerecht
Black Angus Steak
Met portsaus en groene groentes
Of
Zalmfilet & Kabeljauw
Met Citroensaus, zeekraal en pompoenpuree

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met verse friet met mayonaise
Nagerecht
Oreo cookie cheescake

Nagerechten

17.00 uur – 21.00 uur

Kaneel amaretto panne cotta € 7,50
Met bitterkoekjes

Chocolade souffle € 7,50
met stroopwafel ijs

Monchou taartje € 4,50
Met kersen, Bastogne en amarena kersen ijs

Peertaartje € 3,75
Met noten crumble

Kaasplankje € 9,50
Verschillende soorten kaas, appelstroop, vijgenbrood en druiven

Irish coffee € 5,50
Koffie, Irish whiskey, suiker, slagroom

Italian coffee € 5,50
Koffie, Ammarretto, slagroom

Spanisch coffee € 5,50
Koffie, Likeur 43, slagroom
French coffee € 5,50
Koffie, Grand marnier, slagroom

