
Tomatensoep  (V)

Pittige uiensoep met kaasbroodje         

Wisselende soep

Truffelkaaskroketjes (4 stuks) met koolsalade en truffelmayonaise   (V)   

Gegratineerde bospaddenstoelenragout met crostini’s  (V)    

Calamaris inktvisringetjes uit de keuken van Gewoon Lekker               

Krokante papadum met gerookte forel, peper-mayonaise en zoetzure komkommer  

Carpaccio met pesto dressing of truffelmayonaise

Beef tataki dungesneden rundvlees op krokante papadum met knoflookchips, rode peper, bosui en oosterse dressing

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en aioli

Kipsaté met pindasaus, friet en salade

Stoer broodje hamburger met sla, tomaat, bacon, ui, komkommer, mayonaise, ketchup en friet

Huisgemaakt Belgisch stoofvlees met friet en salade

Spareribs met knoflooksaus, friet en salade

Ajam pangang met Asian chicken, pangangsaus en sesamrijst

Krokante kabeljauw met remouladesaus, friet en salade

Ravioli ricotta spinazie met romige aspergesaus en roergebakken spinazie  (V)

€ 17,00

€ 17,50

€ 18,95

€ 22,50

€ 18,95

€ 21,95

€ 17,95

€  7,50

€  7,50

€  7,50

€  8,95

€  8,95

€ 10,95

€ 10,95

€ 13,95

€ 13,95

 À la carte dinerkaart
voorgerechten

hoofdgerechten

Italiaanse Caesar salade  (V)                                                                                                         

Carpaccio salade met pesto dressing of truffelmayonaise

Mini truffelkaaskroketjes salade  (V)
 
Onze salades worden geserveerd met brood en aioli

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,50

maaltijd salades

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën? Laat het ons weten.



€  8,50

€  8,50

€  8,50

€  8,50

€  8,50

€  8,95

€  8,95

€  7,50

 À la carte dinerkaart

desserts

Spanish coffee
Irish coffee
Mexican coffee
Italian coffee 
French coffee

€  8,00
€  8,00
€  8,00
€  8,00
€  8,00

coffee specials

Dame Blanche 
vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus 

Heerlijk frisse vruchtensorbet
vers fruit met heerlijk sorbetijs

IJs mergpijp
Gevuld met vanilleparfait, cake en frambozenjam

Huisgemaakte cheesecake
keuze uit verschillende smaken met witte chocolade-ijs

Chocolade en Amarena kersen taartje
heerlijk gevuld met witte chocolade ijs

‘’Bailey’s” Tiramisu
heerlijk gevuld met nougatijs

Proeverij Gewoon Lekker
heerlijke huisgemaakte proeverij

Dessertwijn per glas


