• Garnalen in een romige knoflooksaus
• Meloen gemarineerd in Sangria
met rauwe ham
• Bruschetta met mozzarella en basilicum
• Carpaccio met appel, spekjes,
pijnboompitjes en truffeldressing
• Tomatensoepje
• Pasta salade met tonijn
• Wrapje met gerookte kip en perzik
• Nacho’s met tomatensalsa
• Griekse salade van quinoa met olijven,
feta, tomaat en citroendressing
• Bouillabaisse
• Salade met geitenkaas
omwikkeld met spek ( =mogelijk)
• Knoflookchampignons
gegratineerd met kaas
• Ceviche van coquille en verse kruiden
• Salade met rauwe ham, zomerfruit
en kaas
• Iberico kroketje
• Dorade met wasabi granité
Wo. - Do.:
Vrij.-Za.-Zo.:
Feestdagen:

29,50 p.p.
32,50 p.p.
32,50 p.p.

• Ossobuco van gevogelte
• Zalmfilet met een saus van ansjovis
en rozemarijn
• Biefstukje met een saus van
tomaat en basilicum
• Groentespiesje met quinoa en balsamico
• Zomerlasagne (lasagne met een witte
bolognaise saus en courgette)
• Snoekbaars met een komkommerchutney
• Varkenshaasmedaillon met spek, perzik,
pistache en sinaasappelsaus
• Mini pizza ( =mogelijk)
• Kippenborstje met brie en tomaat
• Gebakken kabeljauw met olijven en
zongedroogde tomaten
• Mini paëlla
• Italiaans ovenschoteltje (pasta met
groenten, gegratineerd met mozzarella)
• Runderstoofpotje op Marokkaanse wijze
met couscous
• Zeebaars met koriander en sinaasappel
• Stamppotje van rode bietjes
met een geitenkaas kroketje

Hoe werkt het ?
• Per ronde max. 2 bites p.p. bestellen
m.b.v. het bestelformulier
• Gebruik 1 bestelkaartje per ronde per tafel
• Bijgerechtjes kunnen als derde bite
besteld worden
• Zet het bestelformulier rechtop in de houder
• Het formulier wordt opnieuw meegenomen
na het nuttigen van een ronde
• = vegetarisch

• ‘Happy Hazelnut’
met een aardbeien-pepersausje
• Stracciatella ijs
• Dessertje van de chef
• Mandarijncake
met witte chocolademousse
• Ferrero Rocher ijs
• Meringue met rood fruit
• Zomerfruit met een koude sabayon
• Salted Caramel mousse
• Amarena ijs
• Chocoladecake met quinoa
• Groene thee ijs
• Lemon-appeltaartje
• Parfait van Hoegaarden witbier
• Zuppa Inglese
• Créme brulée van kokos

Aardappelwedges
(bakje voor twee personen)
Frietjes (bakje voor twee personen)
Gemengde salade

