EEN OASE
IN HET HART
VA N B R A B A N T

WE LLN E S S

		Verse jus d’orange						

		
€
		
Karnemelk / melk		
Biologisch					€
		Yoghurt			 Biologisch					€
		Chocolademelk								€
		Healthy mango		met mango, sinaasappel, banaan, gember
€
						en basilicum
		Healthy bosvruchten		
met aardbei, bes, braam, sinaasappel, 		
€
						banaan, bietensap en mint			
		Smoothie mango 		
healthy met yoghurt
		of bosvruchten								€
		
Karnemelk / yoghurt		
met verse jus d’orange			
€
		
Vers fruit cocktail		
met vers fruit en verse jus d’orange		
€
		
Yoghurt tropisch fruit		
yoghurt met tropisch fruit			
€
		Griekse yoghurt		met granola, blauwe bessen, 			
€
						granaatappel en ahornsiroop. 			
		Aloë Vera			
met mint en citroen		
		
€
		Saunatic 			koud met ijs en citroen				€
		Saunagrog			
warm en met citroen				€
		

3,00
2,25
2,50
2,35
4,25		
4,25
5,00
3,75
6,50
6,00
5,50
		
3,75
3,60		
3,60

WAT E R
		Chaudfontaine 		

still of sparkling					€ 2,75
Fles Chaudfontaine 0,75 ltr. still of light sparkling 				
€ 5,75
plat
											
		
Klein glas water gekoeld
met ijs en citroen				
€ 0,95
		
Klein glas water gekoeld
met grenadine					
€ 1,25
		
Groot glas water gekoeld
met ijs en citroen			
€ 1,75
		
Groot glas water gekoeld
met citroen en mint of met grenadine		
€ 2,50
		
Kan water gekoeld		
met ijs en citroen			
€ 3,25
		
Kan water gekoeld		
met citroen en mint of 				
€ 4,25
						
met grenadine				
		
						
		

MEN U EN D R ANK K AART

sparkling
€ 1,50
€ 1,80
€ 2,25
€ 2,90
€ 4,25
€ 4,75

BO R R E LG A R N I T U R E N

Borrelgarnituren zijn te bestellen van 12.00 uur tot 22.00 uur. (bitterballen tot 23.00)
		
Bitterballen								
4 stuks / 8 stuks
		Rundvlees 			
geserveerd met mosterd
€ 4,00 / € 7,75		
		Kreeft 				
geserveerd met cocktailsaus
€ 5,00 / € 9,75		
		Pakistaanse curry* 		
geserveerd met chilisaus		
		
€ 4,00 / € 7,75
		Hertenstoofvlees 		
geserveerd met mosterdsaus 		
€ 5,00 / € 9,75
		Bitterballen mix		
geserveerd met mosterdsaus
€ 4,50 / € 8,75
		Kaasplank* 		
4 stukjes kaas, pruimen-notenbrood & chutney 		
€ 10,50
		Olijven*										€ 3,75
		Nacho’s*			 met salsa, kaas en guacamole 				
€ 6,25
		Borrelmix*			 pinda mix						
€ 1,50
		Luxe borrelmix*		 luxe noten
					€ 4,00
		Spaanse plank			Iberico ham & worst, kroketje, olijven, cabrales 1pers. € 8,00
												 2pers. € 15,50

LU N C H K A A RT

Broodkeuze uit desem of desem wit van bakkerij Bikken & Bakken
Al onze lunchgerechten zijn te bestellen van 12.00 uur tot 17.00 uur.
		Broodje eiersalade*		
met cress
			 		€ 6,25
		Broodje gezond *		 Boerenham, tuinkruidenkaas, ei, rauwkost & yoghurtsaus € 7,75
		Broodje wildpaté
met vijgenchutney					€ 7,75
		Broodje gerookte zalm
met rode ui & kruidendressing				
€ 9,75
		Broodje krabsalade		
met gekookt eitje					€ 6,75
		Broodje ‘‘Toscane’’		 carpaccio, Parmezaanse kaas, 				
€ 8,25
						 pijnboompitjes & truffelmayonaise		
		Broodje Parmaham 		
vijgen & balsamicostroop				
€ 8,25
		
		Cabrales* 			 pittige Spaanse blauwekaas op pruimen- noten brood
						& vijgenchutney						€ 7,50
							
						bij de uitsmijters heeft u keuze uit kaas, ham of spek			
		Uitsmijter*			 1 ingrediënt 					€ 7,50
		Uitsmijter dubbel
2 ingrediënten						€ 8,50
		Uitsmijter trio			
3 ingrediënten						€ 9,50
										
		Rundvleeskroketten 		
met brood of frites en mosterd 				
€ 7,50
		Groentekroketten *		
met brood of frites en mosterdmayonaise			
€ 7,50
		Garnalenkroketten		 met brood of frites en cocktailsaus			
€ 8,75
		12 uurtje vlees			
3 sneetjes brood met ham, rundvleeskroket, eiersalade € 9,25
		12 uurtje vis			
3 sneetjes brood met gerookte zalm, garnalenkroket,
€ 11,25
						krabsalade
		
12 uurtje vegetarisch*
3 sneetjes brood met kaas, groentekroket, eiersalade
€ 9,25
		

* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Heeft u een allergie? Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

					BR AS S E R I E

K A A RT

Al onze brasseriegerechten zijn te bestellen van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Chinese tomatensoep 		
soep volgens oud familiereceptuur
€ 6,50
Soepen
		
Pompoen zoete aardappel met kokosmelk & rode peper				
€ 6,50
		Dagsoep			 regelmatig wisselend					€ 6,50
Tosti’s						wit of bruin casino brood
		Tosti kaas*										€ 4,50		
		Tosti kaas boerenham									€ 5,00
		
Brood en smeersels
		
Desem en desem wit* 		
per bol 				
€ 1,75
		
Diverse smeersel per potje* aïoli, Italiaanse tomaten tapenade, 			
€ 0,75
						truffel-olijfboter		 						
					 						 			
Warme gerechten
		Cheeseburger			
sesambroodje, spek, augurk,kaas, rauwkost & frites
€ 14,75		
		Kippendijsaté			
met atjar, zoetzure komkommer, satésaus, kroepoek,
€ 14,75
						frites of rijst
		
Gamba’s pil pil 		
10 black tigers in knoflook en rode peperolie gegaard,
€ 19,75
						met brood of frites en salade				
Salade’s
		Noodle salade* 		 sobanoodle, soyaboonjes, wakamé, tofu, taugé
€ 16,75
						& soya-sesamdressing
		Tokyo salade			
ossenhaaspuntjes, kastanjechampignons, taugé, sesam € 17,50
						pijnboompitjes en truffelmayonaise		
Caesar gamba salade
little gem, garnalen, Parmezaanse kaas, rode ui		
€ 17,75
						spekjes, croutons, ei en anjovisdressing		
Salade St. Tropez		 gerookte zalm & forel, hollandse garnaaltjes, krabsalade € 18,25
						& garnalenkroket
		Caesar kip salade
little gem, maïskipfilet, Parmezaanse kaas, rode ui		
€ 17,25
						spekjes, croutons, ei en anjovisdressing		
Toscaanse salade		 met rundercarpaccio, truffelmayonaise, parmezaanse kaas, € 17.25
						gedroogde tomaatjes, olijven, & pijnboompitjes		
			
* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Heeft u een allergie?
Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

D I N E R K A A RT

Gerechten van de dinerkaart zijn te bestellen van 17.00 uur tot 22.00 uur.
				
Voorgerechten							
		Wilde eendenborstfilet
rode biet, pistache & balsamico				
€ 9,50		
		Tonijn tataki			
kort geschroeid met noodle en wakamé espuma		
€ 9,25		
		Carpaccio van rund		
dun gesneden met Parmezaanse kaas, 			
€ 8,25
						pijnboompitten & truffelmayonaise				
		Zalm en Heilbot		
gerookte visduo met kruidendressing			
€ 11,50		
													
		
Quiche van geitenkaas *
uit de oven						€ 7,75
													
Hoofdgerechten
		
Tournedos (160 gr)		
met groente, frites, pepersaus of truffel-olijfboter		
€ 21,50
		Hertenbiefstuk		twee medaillons,rode kool, aardappelgratin,
						appelcompôte & portjus					€ 21,75
		Hazenpeper			
rode kool, aardappelgratin & appelcompôte		
€ 20,75		
		Snoekbaarsfilet 		
roomzuurkool, aardappelgratin, cantharellen		
€ 19,50
		Camembert “fondue” *
kaasje uit de oven met brood & groentestengels		
€ 17,50
		
Gado gado *			
groente, tofu, ei,basmatirijst, satésaus, katjang & cassave € 17,25
			 						
		
Extra frites, groente, salade, alleen te bestellen met hoofdgerecht of salade
€ 2,75
		
		Supplementen			
mayonaise, curry, tomatenketchup, sambal
€ 0,50
Desserts
		

Coupes zijn te bestellen tot 23:00 uur

Coupe softijs *			
alleen ijs /met slagroom				
€ 3,75/4,50
Coupe caramel *
softijs, fudge,caramelsaus, nougatine & slagroom		
€ 6,75
		
Coupe oreo *			
softijs, oreo-crumble, chocoladesaus & slagroom		
€ 6,75
		Koffiebavarois *		 met lattemacchiato ijs & koffie stroop 			
€ 7,00
				
		
		* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Heeft u een allergie?
Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

Warme dranken
		Thee
Green, English Breakfast, Earl Grey, Asian white rose				
€
				
Rooibos, Bosvruchten, Brandnetel, Kamille, Sterrenmix
Verse muntthee
		 							€
		Verse zoethoutthee
								€
		Honing 											€
		Koffie												€
		Koffie caffeïnevrij										€
		Espresso											€
Dubbele Espresso										€
		Cappuccino											€
		Cappuccino caffeïnevrij
								€
		Café Latte Macchiato										€
		
Koffie verkeerd									
€
		
Koffie of Thee Compleet
Geserveerd met slagroom, bonbons en een koffielikorette 		
€
		
Irish, Spanish of French coffee
				
		
€
		Warme chocolademelk									€
		Drinkbouillon											€
Gebak		
		Appelgebak			
Warm of koud							€
		Gebak van de dag										€
		4 bonbons											€
		Slagroom los											€

2,60
2,75
2,75
0,25
2,60
2,70
2,45
4,50
2,70
2,80
3,75
2,95
6,75
6,75
2,50
2,35
3,95
4,25
3,50
0,75

Frisdranken
		Coca Cola, Coca Cola Zero, 									
€ 2,75
		Sinas, Bitter lemon,										
		Tonic, Cassis, Sprite												
		Fuze Tea			
normaal, green							€ 3,50
		
Appelsap, Tomatensap,Rivella								
€ 2,75
		AA drink
									
€ 3,00
														
Bier van de tap
		
Hertog Jan Premium Pils
25 cl./ 50cl.				
€ 3,00 / € 5,75		
		
Hertog Jan seizoensbier
Vanaf...								€ 4,50
		Leffe Blond											€ 4,75
		Leffe Brune 										€ 4,75
Bier op fles Vedett White											€
		Duvel												€
		
Speciaal bier van de maand Vanaf... 							€
		Hertog Jan Tripel 										€
		Hoegaarden Radler		 0,%								€
		Hoegaarden Radler		 2,0%								€
		Jupiler malt 											€
		Liefmans on the rocks										€
		

4,50
5,00
4,50
5,00
2,75
4,00
2,75
4,25

Huiswijnen
		
		
Droge witte wijn 		
Chardonnay 					per glas €
		
Zoete witte wijn 		
Bereich Bernkastel		 			per glas €
		Rode wijn 			Merlot							per glas €
		Rosé				Grenache / syrah					per glas €

3,95
3,95
3,95
3,95

Wijntip			
		Rode Wijn 		 Feudo Arancio Sicilië						per glas € 5,00
					
Syrah & nero d’avola, expressief donker fruit			
per fles € 23,50
					kruidige toon, licht pepertje
					deze wijn zal niet snel vervelen.						
							
		Witte Wijn 		
Wolfberger signature AC Alsace				
per glas € 5,00
					Pinot blanc, intense neus van					
per fles € 23,50
					hazelnoot & witte bloemen								
					lange finish
															

																
		Prosecco 		
Pronol 0.2 ltr					
		
€ 7,75
Cava
Villa Conchi 0.375 ltr 							€ 12,75
				
Whiskey & Cognac
		Whiskey			 Jameson Irish wiskey						€
						Glenlivet malt							€
		Cognac				Remy Martin V.S.O.P.						€
Gedestilleerd
		Binnenlands			
Jonge jenever 							€
		Buitenlands			
Witte rum, Smirnoff Vodka, Gin,		
			
€
						Jägermeister							€
Likeuren
		Likeur				
Cointreau, Grand Marnier, Drambui, Baileys, Amaretto,		
€
						Tia Maria, D.O.M. Bénédictine, Licor 43
P.S.V.

Port/Sherry/Vermouth

		
		

Rood of wit / Medium of dry / Martini			

5,50
6.50
6,50
3,60
4,75
3,60
5,00

€ 3,95

