
Keuzemenu (vervolg) Diner

Nagerecht

- Dame Blanche vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom

- Parfait van de maand

- Speciale kof!e Enkel alleen: Irish, French, Spanish, Italian, hazelnut, Baileys

- Coupe kersen met vanille-ijs, warme kersen en slagroom

** Menuprijs geldt alleen in combinatie met de genoemde keuzemenu gerechten **

Voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

Hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten en frites met mayonaise

Per tafel ontvangt u 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk.  
Wel mag u de rekening delen door het aantal mensen.

Klein tomatensoepje

Klein uiensoepje

Klein wisselsoepje

Frietjes met kroket of frikandel met mayonaise en appelmoes

Frietjes met kipnuggets met mayonaise en appelmoes

Kleine spaghetti met bolognaise saus en Parmezaanse kaas

Kinderijsje vanille ijs en aardbeienijs met slagroom en spikkeltjes

Voor de kinderen (tot 12 jaar)

4,75

4,75

4,75

7,50

7,50

9,95

4,25



Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Lauw warme brie met honing-tijm, walnoten, pijnboompitten,

komkommer, zongedroogde tomaatjes en salade

Geitenkaaskroketjes met spekjes, komkommer, geitenkaas crumble, walnoten,  

rode ui, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en een appelstroop dressing

Seizoenssalade

Vispalet met Noorse garnalen, gerookte makreel, zalmcarpaccio en scampi

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, komkommer,

pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes

Tonijn tataki met haricots verts, wakame, groene asperge en oosterse saus

Voorgerechten

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Romige tomaat-basilicumsoep met gehakt en lente-ui 

Uiensoep met kaasbeschuit

Wisselende soep

Huisgemaakte Soepen

10,25

10,25

11,25

12,95

12,95

14,95

6,50

6,50

zie bord

Per tafel ontvangt u 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk.  
Wel mag u de rekening delen door het aantal mensen.



Diner

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Spaghetti Bolognaise met huisgemaakte bolognaise saus en Parmezaanse kaas
- Biertip: Hertog Jan Karakter

Pasta Funghi met paddenstoelen, pesto, room, truffel en Parmezaanse kaas

+ Rundercarpaccio, truffelmayonaise en pijnboompitten, deze ligt op de pasta
- Biertip: Leffe tripel

Frites i.p.v. stokbrood; meerprijs + 2,00

Pasta’s

Geserveerd met warme groenten en frites

Varkensschnitzel (200gr) met champignonsaus
- Biertip: Hertog Jan Weizener

Varkensoester (250gr) met truffeljus
- Biertip: Hoegaarden Verboden vrucht

Kogelbiefstuk (225gr) met peperroomsaus
- Biertip: Leffe Dubbel

Gemarineerde kip!let met gerookte paprikasaus
- Biertip: Hoegaarden Wit

Bavette (225gr) van Hereford met portsaus
- Biertip: Hertog Jan Grand Prestige

Alle sauzen worden apart geserveerd

Vlees Hoofdgerechten

14,95

15,95

6,50

16,50

19,95

25,50

18,95

25,95



Geserveerd met warme groenten en frites

Gebakken scampi's in peper-kno!ookolie met luxe sla-garnituur
- Biertip: Tripel Karmeliet

Zalm!let met dille-limoensaus
- Wijntip: Sauvignon Blanc

Schol!let met remouladesaus en citroen
- Biertip: Hoegaarden Grand Cru

Pasta Funghi met paddenstoelen, pesto, room, truffel en Parmezaanse kaas
- Wijntip: Chardonnay

Vegetarische salade met komkommer, tomaat, radijs, rode ui, ei, bietjes, paprika,  

druiven en paddenstoelkroketjes
- Biertip: Leffe Blond

Wokschotel met gebakken rijst, roerbakgroente, cashewnoten,  

teriyaki, sesamsaus en 2 Vietnamese groente loempia’s
- Biertip: La Chouffe

Vis Hoofdgerechten

Vegetarische Hoofdgerechten

Geserveerd met warme groenten en frites

Wisselend vis- of vleesgerecht van de Chef

Specialiteit van de Chef

15,95

16,95

17,95

22,95

22,95

22,95

zie bord



Gewokte Japanse noedels met roerbakgroenten en kroepoek

Wok kipsaté van de plaat met satésaus en gebakken uitjes
- Biertip: Goose island IPA

Wok scampi met licht pikante saus
- Wijntip: Sauvignon Blanc

Wok biefreepjes met licht pikante saus
- Wijntip: Merlot

Frites i.p.v. stokbrood; meerprijs + 2,00

Klein tomatensoepje

Klein uiensoepje

Klein wisselsoepje

Frietjes met kroket of frikandel met mayonaise en appelmoes

Frietjes met kipnuggets met mayonaise en appelmoes

Kleine spaghetti met bolognaise saus en Parmezaanse kaas

Kinderijsje vanille ijs en aardbeienijs met slagroom en spikkeltjes

Voor de kinderen (tot 12 jaar)

Supplementen Alleen te bestellen bij de gerechten

Stokbrood met kruidenboter 4,95

Stokbrood met aioli,   5,75

truffelmayonaise en bieslooksaus 

Frites met mayonaise  3,25

Aardappelkroketjes    4,25

Gemengde salade    4,50

Gemengde (wok)groenten   4,50

Diner

18,95

19,25

19,95

4,75

4,75

4,75

7,50

7,50

9,95

4,25

Wokgerechten Geserveerd met stokbrood en kruidenboter



Dame Blanche vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom

Parfait van de maand

Trio van chocolade bruine chocolademousse, warm chocoladetaartje  

en chocolade-basilicumijs

Winterse sinaasappel crème brûlée met sinaasappel kruidnagel sorbetijs

IJsproeverij 3 soorten ijs met slagroom 

Coupe kersen met vanille-ijs, warme kersen en slagroom

Kaasplankje 4 soorten kaas met vijgenbrood, appelstroop, druiven en walnoten

In onze keuken wordt met soja, lactose, ei, glutenhoudende granen en noten gewerkt. 

Daardoor kan niet worden uitgesloten dat het product sporen hiervan kan bevatten.

8,50

8,50

9,25

8,95

9,50

8,25

10,95

Desserts Ons ijs komt van ijssalon 'De Smaak' Eersel


