LUNCH KAART
vanaf 12.00 tot 17.00

Soepen
Onze soepen worden geserveerd met boerenbrood (wit of bruin) en roomboter

Soep van de dag
Tomaten-crèmesoep met basilicumpesto
Klassieke uiensoep gegratineerd met kaas
Minestronesoep
Boerenbrood met aioli, hummus en tapenade

6,75
5,95
6,25
6,75
4,50

Lunchgerechten
Onze lunchgerechten worden geserveerd met boerenbrood (wit of bruin)

Croque Monsieur: Tosti met ham en kaas
Croque Madame: Tosti met ham, kaas en een spiegelei

6,50
7,50

Croque: Frans tosti van dik boerenbrood gebakken in roomboter en geroosterd in de oven.

Club sandwich klassiek met kip, spek, sla, tomaat en mayonaise
9,25
Rundercarpaccio op boerenbrood met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes
9,50
Twee Kwekkeboom rundvleeskroketten met boerenbrood en Franse mosterd
of frites en mayonaise
8,75
Twee Groenten kroketten met boerenbrood en Franse mosterd of frites en
mayonaise
8,75
Twaalf uurtje met twee sneetjes boerenbrood, één met Kwekkeboom kroket en
mosterd, één met gebakken spiegelei met ham en een kopje huisgemaakte
tomatensoep
11,50

Broodjes
U heeft de keuze uit een wit of bruin broodje

Broodje gerookte zalm met groene kruiden-hangop, komkommer en rucola
9,50
Broodje“gezond”met ham, uitgebakken spekjes, kaas, ei, tomaat
en komkommer en een huisgemaakte mayonaisedressing
8,50
Broodje met romige brie uit de oven met honing, noten, komkommer en rucola 9,50
Antjeburger een 100% rundvleesburger met sla, augurk, truffelmayonaise,
Old Amsterdam en een gebakken eitje
11,50
Supplement frites en mayonaise + 2,00

Maaltijdsalades
Onze salades worden geserveerd met boerenbrood (wit of bruin) en roomboter.
Liever frites in plaats van brood? + 2,00

Caesar salad: zacht gegaarde kipfilet met Romeinse sla, Parmezaanse kaas,
ansjovis en Ceasardressing
Salade rundercarpaccio met truffelmayonaise, gedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Salade surf en turf: rundercarpaccio en gebakken gamba’s,
truffelmayonaise, gedroogde tomaten, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Salade gerookte zalm met een groene kruidendressing
Salade met geitenkaas uit de oven, komkommer, cranberry’s, notenmix,
rode ui en honing
Salade met gebakken gamba’s, mango, mihoen salade en chili

13,75
13,50
15,50
13,75
13,75
15,50

Ei-Gerechten
De eieren worden geserveerd op boerenbrood (wit of bruin)

Spiegeleieren Antje met gerookt spek, ham, ui, champignons en
gesmolten kaas
Spiegeleieren met ham en/of kaas
Omelet Antje met gerookt spek, ui, champignons en gesmolten kaas
Omelet met ham en kaas

9,00
8,00
9,00
8,50

Stoverijen
De stoverijen worden geserveerd met frites, mayonaise en salade

Klassieke kipragoût met champignons en gehaktballetjes
Varkenswangen gestoofd in Doef van d’n daeke (Porterbier van de Weerter
Brouwschuur)

16,00
16,00

DINERKAART
Vanaf 17.00 tot 21.00

Soepen & Voorgerechten
Onze soepen en voorgerechten worden geserveerd met boerenbrood (wit of bruin) en roomboter

Brood met aioli, hummus en tapenade
Soep van de dag
Tomaten-crèmesoep met basilicumpesto
Klassieke uiensoep gegratineerd met kaas
Minestronesoep

4,50
6,75
5,95
6,25
6,75

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan, rucola en pijnboompitten
met eendenlever krullen + 3,50

Zalm gemarineerd met dille en bruine suiker
Hollandse garnalen geserveerd met een cocktailsaus van geslagen room
Salade met avocado met fijne ratatouille, tomaat en pijnboompitten
Salade met gebakken gamba’s, mango, mihoen salade en chili
Parmaham met in Aceto Balsamico ingemaakte zilveruitjes
Escargots (6 stuks) € van‘t Slakkenhuys in Ospel met kruidenboter
Escargots (12 stuks) € van‘t Slakkenhuys in Ospel met kruidenboter

12,50
13,75
15,00
14,25
14,25
13,75
12,75
19,75

Hoofdgerechten
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise (m.u.v.de pastagerechten)
Portie extra frites met mayonaise: klein +2,00 en groot +4,00. Extra salade +3,50

Kipsaté met huisgemaakte satésaus, atjar en licht pikante kroepoek
Antjeburger met truffelmayonaise, gebakken ei en Old Amsterdam
Biefstuk met pepersaus, champignonsaus of béarnaisesaus
Tournedos met pepersaus, champignonsaus of béarnaisesaus

17,50
13,50
22,50
31,50

Supplement gebakken ganzenlever +4,00

Huisgemarineerde spareribs geserveerd met salade en twee sauzen
Klassieke kipragoût met champignons en gehaktballetjes
Varkenswangen van het Livar varken, zacht gegaard met Porterbier van
Weerter Brouwschuur
Lamsschenkel met ratatouille en aardappelpuree met een vleugje knoflook
Vis van de dag wisselend visgerecht wat de markt biedt

17,50
16,00
16,00
25,50
19,50

Pastagerechten
Scampi Thermidor Gamba’s gegaard in mosterdroom met sjalot en
gegratineerd met Parmezaan
Roerbak van gamba’s met groenten en Oosterse saus
Vegetarische pasta met tomatensaus, gegrilde aubergine, basilicum
en Parmezaan

22,50
17,50
18,50

Kindermenu
Wil je een soepje, stukje vlees, vis of liever frietjes met een snack?
Er is heel veel mogelijk. Vertel onze koks maar wat jij het lekkerst vindt.

Psssst: En als de drukte het toelaat mag je gerust meehelpen.

Desserts
Crème brûlée met een laagje krokante gebrande suiker
Dame blanche Vanille-ijs met slagroom en saus van pure chocolade
Warm chocoladetaartje met een lopend chocolade hart en
geserveerd met sorbet
Sorbet trio met vers fruit
Kaasplateau van Kaas&Ko Diverse harde en zachte kazen met garnituur

7,50
6,50
8,25
7,00
14,50

Speciale Koffies
Caramel Dream koffie met
Choco Loco sterke koffie
Nutty Noon sterke koffie
en slagroom
Iced Coffee vanille-ijs,
en slagroom

caramelsiroop en slagroom
met warme melk, chocoladesiroop en slagroom
met opgeklopte melk, hazelnootsiroop

3,60
3,75
3,75

sterke koffie, witte chocolade siroop

4,75

Irish – French – Spanish – Brazilian – Baileys – DOM – Chouffe Coffee

Diverse Gedistilleerd v.a. 4,70
Nonino Grappa Chardonnay
Courvoisier VSOP
Calvados VSOP
Remy Martin VSOP
Daniel Bouju X0
Armagnac
Balvenie Scotch Single Malt
Chivas Regal Scotch Blended Malt
Jack Daniels

Limoncello
Disaronno Originale Amaretto
Baileys
Tia Maria
Cointreau
DOM Benedictine
Licor 43
Drambuie
Cointreau
Sambuca

6,50

FINGERFOOD
Te bestellen tot 22.00 uur
Boerenbrood met aioli, hummus en tapenade
4,50
Gemarineerde olijven
4,50
Kaas en worst
7,75
Bitterballen 6 stuks
4,50
Bitterballen 8 stuks
5,75
Bitterballen 12 stuks
8,75
Mini frikandellen 10 stuks
5,75
Gemengde snacks 10 stuks
7,75
Nachos Jalapeño peper, cheddar, guacamole en crème fraîche
7,75
Scampi’s in knoflook (10 stuks) en rode-peper-olie, geserveerd met brood
12,95
Charcutterie: diverse soorten vleeswaren
14,50
Kaasplateau voor bij de borrel
18,00
Diverse binnen- en buitenlandse kazen met brood en huisgemaakte garnituren
Antje’s Borrelplateau
Plank met diverse lekkernijen
15,00

Heeft u een allergie? Vertel het ons!

