Glutenvrij is
€2,50 extra

Gerechten te bestellen
van 11.30 – 20.30 uur

Soep van de week*

Alle gerechten met *
zijn/kunnen vegetarisch

€6,95

Wisselende soep

Tomatensoep*

€6,95

Carpaccio van rund

€13,75

Sla, truffelmayonaise, cashewnoten, geraspte oude kaas

Groot

€17,50

Rode bieten carpaccio*

€10,75

Groentes, gehakt

Pittige vissoep

€8,95

Kokosmelk, currypasta, vis, schaal- & schelpdieren

Broodje oude kaas*

€10,50

Huisgemaakt brood, hummus, tomaat, komkommer, sla,
oude kaas, yoghurt/mayo dressing

Rucola, frambozen vinaigrette, rode biet, geitenkaas,
bieterbal

Groot

€15,50

Gamba’s

€ 12,50

8 stuks, gepeld
Knoflook, wakame, sojamayonaise

Lauwwarme vega salade*
Desembrood gerookte zalm

€13,95

Kruidenroomkaas, gerookte zalm, sla, limoen/koriander
mayonaise

Broodje gesmolten brie*

€13,50

Huisgemaakt brood, brie, vijgencompote, walnoten

Broodje warm vlees

€12,50

Huisgemaakt brood, procureur, bourgondische
roomsaus (met ui, prei en champignons)

Huisgemaakte hamburger

€16,75

2 kleine Black Angus burgers op plak desembrood,
piccalilly, tomaat, sla, plak oude kaas, uiencompote

Vegetarische hamburger*

€15,50

2 vegetarische burgers op een plak desembrood,
piccalilly, tomaat, sla, plak oude kaas, uiencompote

€12,50

Sla, Quorn, ui, prei, tomaatjes, paprika, roquefort,
pompoenpitten, pompoenpitolie

Groot

€17,00

Lauwwarme salade vis

€14,95

Sla, zalm, mosselvlees, gamba’s, prei, ui, paprika,
remouladesaus

Groot

€19,95

Glutenvrij is
€2,50 extra

Gerechten te bestellen
van 11.30 – 20.30 uur

Biefstuk

Alle gerechten met *
zijn/kunnen vegetarisch

€28,50

Geserveerd met friet en mayonaise
Paddenstoelenmix, peperroomsaus

Lamsschenkel

€24,50

Geserveerd met friet en mayonaise
Uien konfijt, groentegarnituur

€26,75

Geserveerd met friet en mayonaise
Zacht gegaard, gepofte zoete aardappel, rozemarijnknoflookjus

Huisgemaakte schnitzel (200 gram) €24,75
Geserveerd met friet en mayonaise
Bonne femme (wortels, doperwten, champignons en
rookspek), roomsaus

Spareribs

Gefrituurde geitenkaas*

Curry

€25,50

Keuze uit: kip, gamba of vegetarisch
Groentemix, kokosmelk, currysaus, rijst, naan

Kindergerechten

€12,50

Geserveerd met friet, salade, mayonaise
Keuze uit:
Schnitzel
Zalmfilet
Bitterbal (4 stuks)

€25,75

Geserveerd met friet en mayonaise
1 streng spareribs met huisgemaakte BBQ-saus, bosui en
sesamzaad

Garnituren
Stukje brood

€1,75

1 bolletje

Zeewolf

€25,75

Geserveerd met friet en mayonaise
Snijbiet, pastinaakcrème

Salade

€3,75

Bakje

Warme groentemix

€4,50

Bakje

Gebakken zalmfilet

€26,95

Geserveerd met friet en mayonaise
Roergebakken groentes, romige dillesaus

Vegetarisch gerecht*

Friet + mayonaise

€4,50

Bakje

Kruidenboter
€22,75

Geserveerd met friet en mayonaise
Zoete aardappel, diverse groentes, paddenstoelen,
roquefort

€0,75

Glutenvrij is
€2,50 extra

Gerechten te bestellen
van 11.30 – 20.30 uur

Alle gerechten met *
zijn/kunnen vegetarisch

Speciale koffies

Nagerechten
After Eight parfait

€8,75

In Grand Marnier gemarineerde sinaasappel, stukje
huisgemaakte chocolade muffin, verse slagroom

(Ook cafeïnevrij verkrijgbaar)
(Alle koffies worden geserveerd met slagroom)

Bertrams koffie

€7,95

Amaretto, Likeur 43

Speculaas parfait met stoofpeer

€8,75

Stoofpeer, crumble van witte chocolade en peperkoek

Ridderkusje
Kloosterkoffie

Soes gevuld met pumpkin spice
crème

€8,75

French koffie

€8,75

Hazelnootcrème, krokant filodeeg, gekarameliseerde
hazelnoot

€7,95

Tullamore Dew. Whiskey

Alcoholvrije koffie

€5,50

Brownie- of karamelsiroop

IJskoffie
€6,50

€7,95

Grand Marnier

Irish koffie

Kleine coupe

€7,95

D.O.M. Bénédictine

Toffeesaus, pompoenblokjes

Mille Feuille

€7,95

Cointreau, Tia Maria

€7,50

Espresso, melk, bol vanille-ijs, karamel- of browniesiroop

2 bollen ijs, slagroom

Verse kruidenthee
€3,60
Keuze uit: gember, citroen, verse munt,
sinaasappel en kaneel.
Diverse combinaties mogelijk

Glutenvrij is
€2,50 extra

Gerechten te bestellen
van 11.30 – 20.30 uur

Alle gerechten met *
zijn/kunnen vegetarisch

Bittergarnituur
Onderstaand bittergarnituur is per stuk
geprijsd.
Minimale afname van 4 stuks.
Bourgondische bitterbal

€1,15

Mosterd

Coco Thai bitterbal*

€1,25

Gevuld met kokoscurry, jonge erwtjes, bieslook
chilisaus

Bieterbal*

€1,25

Bitterbal van rode biet, uiencompote

Kaasloempiaatjes (oude kaas) *

€1,15

Mosterd

Pangsit (wantan)

€0,95

Kip, chilisaus

Gefrituurde gamba (gepaneerd)

€1,25

Chilisaus

Broodpalet

€8,25

Met diverse brood soorten, hummus, kruidenboter

Nachos

€7,50

Uit de oven, cheddarkaas, ui, tomaatjes, bosui,
guacamole

Bord friet
Mayonaise

€8,25

High Tea
Wij serveren ook een heerlijke
huisgemaakte high tea.
Deze bestaat uit diverse broodjes,
wraps, zoetigheden en gebak.
Uiteraad zit hierbij een grote
diversiteit aan theesmaken.
Voor de koffieliefhebbers hebben
we een kannetje koffie.
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag t/m zondag

€25,75
€29.75

Alleen op reservering mogelijk
(minstens 24 uur van tevoren)
Lust u iets niet? Geef dat bij de
reservering door.

