
VOORGERECHTEN

Rundercarpaccio
Met rucola, pijnboompitten en Parmezaan..................    € 11,50

Langzaam gegaard kalfsvlees
Dun gesneden, piri piri aioli en rode ui compote............           € 10,50

Salade Bellevue
Rivierkreeft, gamba's, calamares, zalm, limoenmayo.....     € 15,50

Gerookte zalm
 Met mierikswortelcreme, frisee en avocado........            € 11,50

   SOEPEN & SALADES

Rillettes van confit de canard
Met toast.......................................................................... € 10,50

Boerentomatensoep...................................  €7,50

HOOFDGERECHTEN

Sliptongen
Drie stuks.......................................................................  € 24,50
Twee stuks.....................................................................  € 20,50

Wisselend visgerecht..................................... dagprijs

Biefstuk
Van Iers rund in eigen jus of met knoflook en sambal...  € 19,50 

Spare Ribs
Oosters of klassiek met cocktail-, knoflook- en 

satésaus.......................... 

€ 19,50

Confit de canard
Gekonfijte eendenbout met zuurkool stamppot.......    

Kipsaté
Met atjar, seroendeng, boontjes, ei en kroepoek....... 

VEGETARISCH

Lasagne
Met Parmezaanse kaas, paprika, courgette en aubergine    € 15,50

Dame blanche

          KIDS

Vanille-ijs met warme chocoladesaus............................. € 7,50

Affogato
Vanille ijs met espresso.....................................................  €5,50

Salted Caramel
Vanille ijs met gezouten karamel en Bastagone koek........ €7.50

Coupe boerenjongens
Vanille-ijs met advocaat en boerenjongens....................  € 7,50

Maandagavond

DAGHAPPEN 

Biefstuk in eigen jus met sla en frites.......................... € 18,00 

Dinsdagavond
Stamppot van de week met gehaktbal en worst....... € 10,00

Woensdagavond
Sate met atjar, seroendeng, boontjes, ei en kroepoek.. € 16,50

Donderdagavond
Drie sliptongen met sla en frites.................................. € 21,00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites, tenzij anders aangegeven. Sla en/of 
gebakken aardappelen serveren wij op verzoek.

Pil Pil
Garnalen met knoflook en Spaanse peper..................... € 11,50

Pasta Gamba
 Met gerookte zalm, knoflook en spaanse peper..............   € 23,50 

Zeeuwse mosselen 
Uitsluitend op bestelling min. 2 dagen van te voren... dagprijs

Tevens als maaltijdsalade te bestellen............................    € 20,50

Slakken
Bereid in kruidenboter..................................................... € 9,50

Oeuf Florentine
Spinazie, Hollandaise saus, gerookte zalm en gepocheerd ei    € 11,50

Wisselende soep...............................................  dagprijs

  € 24,50

   € 24,50

Tarte tatin van peer
Met amandelspijs en kaneelijs..........................................  € 8,50

Keuze uit spare ribs, pannenkoekjes, 
mini hamburgers of macaroni 
bolognese
Inclusief een ijsje met verassing

€ 13,50

NAGERECHTEN 

Sukade
Op klassieke wijze gestoofd geserveerd met 
aardappelpurre...... 

  € 21,50

  € 17,50

  € 20,50

Erwtensoep...................................................  €8,50

Salade eendenbout
Met truffelmayonaise, pecannoten en uienchutney.....      € 12,50

Langres kaas
Met vijgenbrood en pruimenchutney................................. € 9,50

Wildtrio
Combinatie van hert, haas en zwijn

Hertenbiefstuk
Hazenpeper
De wildgerechten worden geserveerd met een stoofpeertje en 
stamppot

   € 19,50

Dorade
Met kreeftensaus.............................................................    

  € 20,50




