WARME DRANKEN

Koffie						
Cappuccino					
Espresso						
Dubbele Espresso					
Café Latte 					
Irish Coffee					
Martens Koffie 					
kopje koffie met een speciaal voor ons
geproduceerde likeur door de firma Dikkers
en diverse zoetigheden
Warme chocolade melk				
Met slagroom					
Thee						
Verse muntthee					
Verse zoethoutthee				
Verse steranijs- / zoethoutthee			

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

GEBAK EN ZOETIGHEID

Appeltaart 					
€
van de ambachtelijke bakker
Boerenroomboter cake 				
€
Diverse soorten gebak, vanaf			
€
vraag gerust wat wij in huis hebben
Slagroom, per portie
			€

FRISDRANKEN

Frisdranken, vanaf			
,
Verse jus d’orange
		
klein
					
groot
Tafelwater Chaudfontaine fles 75 cl,			
met of zonder koolzuur

€
€
€
€

2,00
2,40
2,00
3,80
2,95
5,95
6,50

2,45
3,00
2,00
2,75
2,75
2,75

2,75
1,60
3,00
0,75

2,40
2,90
3,90
4,50

GIN & TONIC
Of liever beginnen met een heerlijke
Gin &Tonic of cocktail?
Naughty Hendri 				
Hendrick’s Gin met Fever Tree Tonic
The BomBay
				
Bombay Sapphire met Fever Tree Tonic
Good old Gordon 				
Gordon Gin met Schweppes Tonic

€ 8,75
€ 8,25
€ 6,30

ONZE BIEREN OP DE TAP

Heineken van de tap
Fluitje						
Ellipse						
0.5 liter						
Brand van de tap
Fluitje 						
Vaasje						
0.5 liter						
Bieren van het seizoen op de tap, vanaf		

€ 2,30
€ 2,75
€ 5,25
€
€
€
€

2,35
2,80
5,35
4,00

SPECIAAL BIEREN - zie onze bierkaart
GEDISTILLEERD

Binnenlands gedistilleerd, vanaf			
Buitenlands gedistilleerd, vanaf			

WIJNEN - zie onze wijnkaart

€ 2,50
€ 3,75

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur.
Vegetarisch of ook vegetarisch te bestellen.

WARME LUNCHGERECHTEN

BROODJES

Onze lunchgerechten worden geserveerd met
wit of bruin landbrood (tenzij anders vermeld)

Geserveerd met naar keuze wit- of bruin landbrood.
Bourgondische Lunch, per persoon			
(vanaf 2 personen)
soepje en een royale plank gevuld met
diverse hartige lekkernijen
Twee plakken landbrood met huisgerookte zalm
Één plak landbrood met brie, walnoten en		
honing
Één plak landbrood met huisgemaakte eiersalade
met een crumble van bacon of

€ 12,75

€ 8,25
€ 6,75
€ 5,75

SOEPEN

Tosti van weitebrood				
Tosti Martens 					
net even anders met ambachtelijke ham,
boerenkaas en salade
Broodje huisgemaakte gehaktbal			
Uitsmijter ham kaas				
met 3 eieren
Twee Bourgondische rundvlees kroketten		
met brood
Patatje met mayonaise				

€ 3,50
€ 5,50
€ 8,50
€ 7,75
€ 7,50
€ 3,25

Onze soepen zijn natuurlijk allemaal huisgemaakt
en worden geserveerd met landbrood
Mosterdsoep 					
met spekjes of
Tomatensoep					
met malse kipreepjes en boerenroom of

€ 5,75
€ 5,75

MAALTIJDSALADES

VOOR BIJ DE BORREL

Onze maaltijdsalades worden geserveerd
met landbrood
Salade van geitenkaas 				
lauwwarme geitenkaas op een frisse salade met
knapperige walnoten, cherrytomaatjes, pompoenpitten en honing
Carpaccio salade					
carpaccio van gerookte runder ribeye pestomayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

€ 12,50

€ 12,50

Bakje pinda’s					
Broodje voor bij de borrel				
landbrood met diverse smeerseltjes
Kaas en worst plank (voor 2 personen)		
een vorstelijk plateau met verschillende
regionale kazen en worstspecialiteiten,
geserveerd met brood
Bourgondische bitterballen 			
met Franse mosterd, 8 stuks
Ambachtelijke kipnuggets, 6 stuks			

€ 1,50
€ 5,75
€ 13,50

€ 6,50
€ 6,50

Vanaf 17.00 uur.
Vegetarisch of ook vegetarisch te bestellen

SOEPEN EN VOORGERECHTEN

Onze soepen zijn natuurlijk allemaal huisgemaakt
en worden geserveerd met landbrood.
Mosterdsoep					
met spekjes of
Tomatensoep					
met malse kipreepjes en boerenroom of
Broodje ‘vooraf’					
landbrood met diverse smeerseltjes
Salade van geitenkaas		
		
lauwwarme geitenkaas op een frisse salade met
knapperige walnoten, cherrytomaatjes, pompoenpitten en honing
Carpaccio salade					
carpaccio van gerookte runder ribeye pestomayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Warm gerookte zalm				
uit eigen rookoven

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 9,75

€ 9,75
€ 9,75

HOOFDGERECHTEN

Deze gerechten worden geserveerd met
bijpassend garnituur.
Schnitzel 					
zoals het hoort met citroen
Schnitzel 					
met jägersaus
Kipsaté						
malse saté van kippendijenvlees, satésaus,
kroepoek en atjar
Biefstuk						
met kruidenboter
Spareribs					
met diverse sausjes
Varkenshaasspies					
met champignonroomsaus
Scholfilet					
met huisgemaakte ravigottesaus

€ 17,00
€ 19,75
€ 17,00
€ 24,50
€ 18,50
€ 19,75
€ 18,50

Zalmmoot uit eigen rookoven			
€ 21,50
met een smeuige puree van doperwtjes en
een sausje van dille
Huisgemaakte loempia 				€ 17,50
gevuld met paddenstoelen, walnootjes en Bleu
d’Auvergne, op een bedje van gewokte groenten

VERRASSINGSMENU

Laat u verrassen door onze keukenbrigade!
			
2 gangen		
			
3 gangen		
			
4 gangen		

€ 25,50
€ 32,50
€ 37,50

DESSERTS

Uiteraard kunnen we uw dessert vergezellen met
een heerlijk glaasje dessertwijn
Monchoutaartje					
huisgemaakt taartje van monchou met
een bolletje ijs
Vanille-roomijs					
met keuze uit warme chocoladesaus of advocaat
Sorbet						
coupe ijs met diverse soorten fruit
Kleintje zoet					
1 bolletje ijs met fruit
Kaas						
verschillende regionale kazen
Martenskoffie					
kopje koffie met een speciaal voor ons geproduceerde likeur door de firma Dikkers
en diverse zoetigheden
		

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,75
€ 12,50
€ 6,50

