Borrelbox

Lunchgerechten
van 12:00 tot 17:00 uur

Van 12:00 tot 20:00 uur

KROKETTEN MET BROOD
€ 15,50
Bruin oerbrood met rundvleeskroketten en
Limburgse mosterd

2 PERSONEN
€ 19,50
Nacho’s met guacamole, bitterballen met
Limburgse mosterd, gemarineerde olijven,
brood met dip en een drankje naar keuze
uit het Hollands assortiment.

CARPACCIO KLASSIEK
€ 16,50
Bruin oerbrood met carpaccio van Pasveld
rund, salade en truffelmayonaise
WRAP KROKANTE KIP
€ 15,50
Wrap met krokante kip en koolsalade

Bistrogerechten
van 17:00 tot 20:00 uur

RUNDERBOUILLON
Runderbouillon met groenten en
soepballetjes

€ 9,50

TOM KHA KAI
Thaise soep met kokosmelk

€ 9,50

ASPERGE FLAMANDE
€ 22,50
Asperges met gekookte ham, ei, krieltjes
en hollandaisesaus (ook vegetarisch
mogelijk)
ZALM
€ 19,95
Gebakken zalm met hollandaisesaus,
salade en frites

Voor de kinderen
Van 12:00 tot 20:00 uur

TOSTI HAM KAAS

€ 6,50

TOMATENSOEP

€ 6,50

GEFRITUURDE KIP
€ 14,95
Gefrituurde kiphaasjes met frites en
salade
BIEFSTUK
Met frites en salade

€ 16,95

ZALM
€ 15,95
Gebakken zalm met frites en salade
KINDERIJSJE

€ 6,50

CHOCOLADE MOUSSE

€ 6,50

SPARERIBS
€ 19,95
Gelakte spareribs met aioli, koolsalade en
frites

U kunt uw afhaalmenu telefonisch bestellen (803) of bij een collega bij
het take away punt.
We bereiden alle gerechten vers voor u. Wij zullen u bellen als uw bestelling klaar is.
U kunt uw bestelling afhalen bij het take away punt. Als u klaar bent kunt u uw dienblad op
de gang zetten, wij halen dit graag voor u op.

2 Gangendiner
van 17:00 tot 20:00 uur

€ 27,50 per persoon
VOORGERECHTEN
ASPERGE VELOUTÉ
Asperge velouté met ham en ei
(ook vegetarisch mogelijk)
VITELLO TONNATO
Gesneden kalfsvlees met appelkappertjes en aceto balsamico
HOOFDGERECHTEN
DIAMANTHAAS
Met chimichurri, salade en frites
AZIATISCH WOKJE
Wok gerecht met gamba, oosterse groenten en kroepoek
PAREL COUSCOUS
Met abrikoos, feta, doperwten en granaatappel
ASPERGE FLAMANDE
Asperges met gekookte ham, ei, krieltjes en hollandaisesaus
(ook vegetarisch mogelijk)
DESSERTS
TIRAMISU
Luchtige koffiemousse met lange vingers en chocolade crumble
LEMON MESS
Limoen taartje met lemon curd

U kunt uw afhaalmenu telefonisch bestellen (803) of bij een collega bij
het take away punt.
We bereiden alle gerechten vers voor u. Wij zullen u bellen als uw bestelling klaar is.
U kunt uw bestelling afhalen bij het take away punt. Als u klaar bent kunt u uw dienblad op
de gang zetten, wij halen dit graag voor u op.

