BOERENBROOD keuze uit wit of bruin brood
Croque monsieur met ham en/of kaas

6.75

Kindertosti met ham en/of kaas

4.50

Rundercarpaccio van Slagerij Hans Janssen uit Weert

11.25

truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Twee kwekkeboom kroketten van rundvlees, met brood of frites

9.50

Twaalf uurtje twee sneetjes boerenbrood, Kwekkeboom kroket, carpaccio en soep

11.75

Gerookte zalm met citroenmayonaise, komkommer en rode ui

11.25

Warme Brie met champignons, rucola, balsamico en spekjes

9.75

Tonijnsalade met kappertjes, augurk en mayonaise dressing

9.75

Gezellig plankje met o.a. diverse salades, broodjes, vis/vlees, bitterballen en soep

13.50

te bestellen vanaf 2 personen, prijs per persoon.

EI keuze uit wit of bruin brood
Spiegeleieren met ham en/of kaas

8.75

Omelet met ham en/of kaas

8.75

MAALTIJDSALADES geserveerd met brood en boter
Salade rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

17.75

supplement gebakken gamba’s € 3.50

Salade geitenkaas uit de oven met cranberry’s, noten, rode ui en honing

15.75

SOEP geserveerd met brood en boter
Eekhoorntjesbrood soep met room van mandarijn

9.00

Soep van de dag

7.50

Tomatensoep

5.95

VOOR DE KLEINTJES
3-gangen menu € 14.75 | of los te bestellen
Tomatensoepje met balletjes
Mini carpaccio met rucola en geraspte kaas
***
Pannenkoek met stroop en poedersuiker
Friet met snack | frikandel, kroket, kipnuggets
Pasta bolognaise met geraspte kaas
***
Verrassing dessert; Punky de pinguïn of Ollie de olifant

4.25
5.25
7.25
7.75
6.75
5.25

VOORGERECHTEN geserveerd met brood en boter
Scampi-pannetje (6 stuks) met knoflook-room, gegratineerd met kaas

14.75

Rundercarpaccio van Slagerij Hans Janssen uit Weert

13.75

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
ganzenleverkrullen supplement € 3.50

Steak tartaar met een gepocheerd ei, truffel en kappertjes

14.50

Eekhoorntjesbrood soep met room van mandarijn

9.00

Soep van de dag

7.50

HOOFDGERECHTEN
Bietencouscous met roerbakgroenten en gegratineerde geitenkaas

19.95

Filet Pur van Slagerij Hans Janssen uit Weert met seizoen groenten,

33.50

* met pepersaus of rode port saus

Sliptongen twee stuks, gebakken in roomboter met citroen, frites en salade

23.95

Boerenburger van Slagerij Hans Janssen uit Weert, frites en salade

16.95

Spareribs volgens ons geheim recept, frites , salade, cocktail en knoflooksaus

19.50

WILD SPECIALITEITEN VAN HET HUIS indien voorradig
Wildpeper met stoofpeer, aardappelpuree, rode kool, spruitjes

24.50

spek, ui, champignons en wildjus
Hazenbout met stoofpeer, aardappelpuree, rode kool, spruitjes

24.50

spek, ui, champignons en wildjus

DESSERTS
Dame Blanche met vanille ijs en warme chocolade saus

7.00

Crème Brûlée met vanille ijs

8.50

Kaasplankje met kletzenbrood, druiven en stroop

12.50

BORRELPLATEAU
Antje’s borrelplateau | te bestellen vanaf 2 personen, prijs per persoon

16.75

Parma ham, truffelsalami en mortadella, spareribs, gamba’s in knoflookolie, yakitori spiesjes, kaasstengels,
chorizo kroketjes, torpedo garnalen en knoflookbrood met aioli, piri piri gehaktballetjes
Ons borrelplateau is uit te breiden:
-

Diverse kaassoorten

€ 7.50

BITES
Brood (4 stuks) met olijfolie, truffelmayonaise en roomboter

4.75

Gemarineerde olijven

4.00

Bitterballen van de Bourgondiër (6 stuks) met mosterd

6.50

Vegetarische bitterballen (6 stuks) met mosterd

6.50

Gamba kroketjes (6 stuks) met citroenmayonaise

7.50

Chorizo kroketjes (6 stuks) met truffelmayonaise

7.50

Tomaat-mozzarella kroketjes (6 stuks) met chili saus

7.50

Gamba’s (8 stuks) in knoflookolie

9.50

Piri Piri gehaktballetjes gemarineerd in rode pepers, knoflook, ui en gember

6.00

Mini frikandellen (10 stuks) met curry en mayonaise

5.75

Gemengde snacks (10 stuks) met mayonaise en chilisaus

7.75

Kaasstengels (6 stuks) van oude kaas met chilisaus

7.50

Chicken stripes (6 stuks) met sriracha mayonaise

8.95

