LUNCH
Scrambled eggs

tot 17:00
7

met panchetta en getoast brood (kan ook vegetarisch)

Broodje Brie de Meaux (v)

8,5

9

HOOFDGERECHTEN

tot 22:00

Dorade

19

Confit de canard

17

met polenta, pompoen-fudge en cranberry jus
9

Kalfssukade

16,5

met kruidenpuree, bundelzwammen en gepofte knoflookjus
7,5

gemarineerde kippendij, cheddar en paprika-harissa

Bagel vitello

11

met courgette-spaghetti, cherry tomaatjes en kreeftenjus

kip, spek, tomaat, ei-truffelsalade en chips

Tosti kip

Salade gefrituurde brie (v)

9

twee rundvleeskroketten, zuurdesem en mosterd

Club Kanarie

12

met vijgen, appel, pecannoten en zwarte bessen honing

brioche, hüttenkäse, avocado en radijs

Kroketten op brood

Caesarsalade
ansjovisdressing

8

focaccia met bechamel, mozzarella en boerenham

Gerookte zalm

tot 22:00

keuze uit kip of gamba, met spek, ei, parmezaan, croutons &

met vijg, appel, pecannoten en aceto balsamico

Croque Kanarie

SALADES

Quinoa meatballs (v)

12,5

met Parmezaan, spicy paprika saus, asperges en amandel
8,5

met makreelmayonaise, kappers en Parmezaanse kaas

Hamburger van Black Angus

12,5

met basilicum-mayonaise, augurk, cheddar en bacon

VO O RG ERECHTEN
Pretzels (twee stuks)

Bietenburger (v)
tot 22:00

mayonaise
5

met kaasdip en patémousse

Brood met smeersels (v)

Oosterschelde Creuses Oester (half dozijn)
Zalmcarpaccio

Ossenhaas

21

met geglaceerde bospeen en rode-wijnjus
4,5

aioli, tomatenboter en geitenkaas-bietenspread

Oosterschelde Creuses Oester (per stuk)

12

met gekaramiliseerde ui, baby spinazie, sesam en soja-

Halve kip

14

met maiskolf, coleslaw en zoete aardappelfriet
3,5
19,5
9,5

Picanha

18

runderstaartstuk van 200 gr, met chimichurri

Wisselende stamppot

10

met mierikswortelmayonaise, zalmkaviaar en kappers

Pompoensoep (v)

6

met feta, munt en amandel

Dungesneden runderstaartstuk

Haricots verts 10,5

met truffelmayonaise, parmezaanse kaas
en pijnboompitten

Gamba's al ajillo

10

met sjalot, kappertjes, cornichons, peterselie,
bacon-mayonaise en eidooier

Blauwe kaas polenta (v)
Polenta gegratineerd met blauwe kaas met zwarte
olijventapenade en gepofte quinoa

omwikkeld met spek

Gieserwildeman stoofpeertjes
Huisgemaakte frites -

9,5

met knoflook, rode peper, limoen en peterselie

Steak tartaar van ossenhaas

BIJGERECHTEN

8

met mayonaise

Zoete aardappelfrites -

met mayonaise

tot 22:00
4,5
4
3,5
3,5

Gebakken krieltjes -

peterselie & bieslook crème fraîche 3,5

Gegrilde asperges -

met amandel

N AG ERECHTEN
Seizoensdessert -

met crème patissier, stoofpeer met

4,5

tot 22:00
5

speculaas en bitterkoekjes

Chocoladetaart Apfelstrudel -

met kersen

warm geserveerd, met vanille ijs

5
6

min. 10 minuten bereidingstijd

Crème brûlée -

van vanille met karamelijs

5

