Warme dranken
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
+ Caramel, Hazelnoot, Popcorn
Witte chocolade, Vanille siroop
Dubbele espresso
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

Thee

verschillende smaken

.

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,40
€ 2,80
€ 3,00

Irish Coffee (Jameson)
French Coffee (Grand Marnier)
Spanish Coffee (Tia Maria)
Italian Coffee (Amaretto)
Hazelnut Coffee (Frangelico)
Baileys Coffee (Baileys)
ABC’tje; met 3 likeuren in de koffie

€ 0,40
€ 3,10
€ 2,60
€ 3,10

(Amaretto, Baileys en Cuarenta y Tres)

Plankje koffie; met wat snoeperij
en Schrobbelèr met slagroom

€ 2,25

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,75
.

- English Breakfast
- Groen met citroen
- Rooibos
- Earl Grey
- Gember met citroengras
- Kaneel

- Citroen
- Bosvruchten
- Chai
- Aardbei
- Kamille
- Moroccan

Verse munt thee
+ Honing

€ 2,70
€ 0,30

Lekker voor bij de koffie
Appelgebak
Warm appelgebak
Kersenvlaaitje met gele room en slagroom

.

€ 3,00
€ 3,20
€ 4,10

Warme wafel met poedersuiker € 3,10
Warme wafel met warme kersen € 4,95
+ Warme chocolade saus
€ 0,85
+ Bolletje vanille ijs
€ 1,00
+ Slagroom
€ 0,60

Borrelhapjes
Stokbrood met kruidenboter
Stokbrood met truffelmayonaise, aioli en tomatentapenade
Portie olijven
Blokjes jonge kaas met mosterd
Blokjes jonge kaas, salami met mosterd
Portie bitterballen 12 st
Mini loempia’tje met chilisaus 10 st
Butterfly shrimps 10 st
Bittergarnituur Veertien; frikandel, bitterbal, kipnugget, bami en mini loempia
met mayonaise, mosterd en chilisaus 14 st

.

€ 3,60
€ 4,65
€ 3,95
€ 5,45
€ 6,95
€ 5,95
€ 6,70
€ 6,95
€ 7,25

Lunch

Vanaf 11:30 tot 16:30 uur

Broodjes

Keuze uit: Rustique baguette wit/bruin, Italiaanse bol of volgranenbol

.

.

Koud

Jong belegen kaas
Gezond, met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en salade
Huisgemaakte tonijnsalade, met rode ui, kappertjes, augurk en gekookt ei
Sandwich (wit of bruin brood) met gerookte kip, kaas, tomaat, komkommer, rode ui,
uitgebakken spek, gebakken ei en bieslookmayonaise
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, komkommer en zongedroogde tomaatjes
Gerookte zalm, met komkommer, zongedroogde tomaatjes,
rode ui en bieslook saus

€ 5,65
€ 6,95
€ 8,25
€ 9,25

€ 9,75
€ 9,95

Warm

Twee kroketten met mosterd op witte/bruine boterhammen of een broodje naar keuze
Toast met in kruidenboter gebakken paddenstoelen, rode ui en cupido tomaatjes
Lauw warme brie met honing en tijm, walnoten, pijnboompitten,
komkommer en zongedroogde tomaatjes (+ spekjes € 0,50)
Geitenkaas met spekjes, komkommer, walnoten, pijnboompitten,
rode ui, zongedroogde tomaat en appelstroopdressing
Beenhamreepjes, gebakken in kruidenboter met rode ui en champignons
Gerookte kip met uitgebakken spek, sesamzaadjes, rode ui, ketjap, chilisaus
Licht pikante kipreepjes met ananas, paprika, rode ui en sesamsaus
Biefstukreepjes met gebakken champignons, rode ui en sesamsaus

Huisgemaakte Soepen

€ 8,25
€ 8,50
€ 8,95
€ 8,95
€ 9,25
€ 9,85

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

Tomatensoep met garnituur van tomaat en pestoroom
Uiensoep met lente-ui en Parmezaanse kaas
Wisselende soep

Tosti’s

€ 6,75
€ 7,95

Wit of bruin brood

Tosti ham, kaas
Tosti ham, kaas, tomaat
Tosti Hawai: ham, kaas, ananas
Tosti Pikant: kaas, salami, tomaat, rode ui en chili saus
Tosti Zalm: bieslookroomkaas, gerookte zalm, tomaat en rode ui

.

€ 5,10
€ 5,10
€ 5,45

.

€ 3,95
€ 4,20
€ 4,20
€ 5,20
€ 6,25

Lunchsalades

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

.

Koud

Tonijnsalade met komkommer, rode ui, augurk, gekookt ei en gedroogde tomaat
Pollo; gerookte kipfilet, rode ui, komkommer, zongedroogde tomaat,
uitgebakken spek, bieslookmayonaise en gekookt ei
Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes
Gerookte zalm met rivierkreeftjes, komkommer, rode ui,
zongedroogde tomaatjes en bieslooksaus

€ 12,25
€ 12,25
€ 13,75
€ 14,95

Warm

Lauw warme brie met honing, tijm, walnoten, pijnboompitten,
komkommer en zongedroogde tomaatjes
(+ spekjes € 0,50)
Geitenkaas met spekjes, walnoten, komkommer, rode ui,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en appelstroop dressing
Gerookte kip met uitgebakken spek, sesamzaadjes, rode ui, ketjap, chilisaus
Kipreepjes met ananas, paprika, rode ui en sesamsaus
Biefstukreepjes met gebakken champignons, rode ui en sesamsaus
Gebakken scampi, rivierkreeftjes en coquilles, met komkommer,
zongedroogde tomaatjes, rode ui en pesto dressing
Frites ipv stokbrood; meerprijs + € 1,75

*De Salades zijn ook na lunchtijd te bestellen*

€ 12,35
€ 12,35
€ 12,65
€ 12,95
€ 14,35
€ 15,20

Diverse lunchgerechten / Plate service

.

Lunch Veertien:
- Klein soepje naar keuze
- Boterham met een kroket
- Boterham ham/kaas met gebakken eitje

€ 9,50

12 uurtje:
- Klein soepje naar keuze
en drie kleine belegde broodjes:
- met lauw warme brie
- met tonijnsalade
- met rundercarpaccio
…met een kopje koffie, thee of cappuccino

€ 13,15

(andere drankjes niet mogelijk)

Brabantse lunch:
- Pasteitje met huisgemaakte kippenragout
- Gehaktballetjes in jus met stokbrood

€ 11,15

Kipsate:
2 Saté spiezen (200 gr) met friet,
salade, kroepoek, gebakken uitjes, mayonaise en satésaus

€ 13,95

2 Saté spiezen (200 gr) met stokbrood,
salade, kroepoek, gebakken uitjes en satésaus

€ 12,35

Eiergerechten

Wit of bruin brood

Omelet met ham en kaas
Omelet met kaas en paddenstoelen
Boerenomelet met spek, ham, kaas en roerbakgroenten
Omelet met gerookte zalm, tomaat, kaas en rode ui
Uitsmijter met ham en kaas
Uitsmijter Royaal, met spek, ui, kaas en champignons
Uitsmijter Veertien: 3 boterhammen en 4 eieren met spek, ham en kaas

.

€ 7,50
€ 7,50
€ 8,25
€ 8,50
€ 7,50
€ 8,25
€ 8,95

Keuzemenu

.

3 gangen: soep, hoofdgerecht, nagerecht: € 26,75
3 gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht: € 30,50
4 gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht: € 34,50

- Lauw warme brie, met walnoten, honing-tijm, pijnboompitten,
komkommer, zongedroogde tomaatjes en salade
- Taartje van rivierkreeftjes met een roosje van gerookte zalm
met komkommer, zongedroogde tomaatjes, rode ui en bieslooksaus
- Rundercarpaccio, met truffelmayonaise, pijnboompitten,
komkommer, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas
.

- Tomatensoep met garnituur van tomaat en pestoroom
- Uiensoep met lente-ui en Parmezaanse kaas
.

- Duo van zalm en heek met een kruidenroomsaus
- Gebakken scampi met licht pikante knoflooksaus
- Varkenshaas medaillons met champignonsaus
- Kogelbiefstuk met peperroomsaus
.

- Dame Blanche; Vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom
- Yoghurt-walnoot ijs met bosvruchtencompote, hangop en gekarameliseerde walnoot
- Bastogneparfait met karamel saus, slagroom en crumble van maltezers
- Tiramisu; Chocolade mousse en amaretto-mascarpone room met koffiesaus en lange vingers

Voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten en frites met mayonaise

* Menuprijs geldt alleen in combinatie met de bovenstaande gerechten *

Diner
Voorgerechten

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

Lauw warme brie, met honing-tijm, walnoten, pijnboompitten,
komkommer, zongedroogde tomaatjes en salade
Geitenkaas met spekjes, komkommer, walnoten, rode ui,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat en een appelstroop dressing
Kipreepjes met ananas, paprika, rode ui en salade
Garnalenkroketjes 2 stuks, met salade, rode ui, zongedroogde tomaat en komkommer
Taartje van rivierkreeftjes met een roosje van gerookte zalm,
met komkommer, zongedroogde tomaat, rode ui en bieslooksaus
Rundercarpaccio, met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
komkommer, pijnboompitten en gedroogde tomaatjes
Scampi in kerrieroom met honing, rode ui, knoflook, courgette, paprika, prei en tomaat
Trio van coquilles, scampi en rivierkreeftjes met salade en pestodressing

Huisgemaakte Soepen

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

Tomatensoep met garnituur van tomaat en pestoroom
Uiensoep met lente-ui en Parmezaanse kaas
Wisselende soep

Pasta’s

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

Spaghetti Bolognaise met huisgemaakte bolognaise saus en Parmezaanse kaas
Pasta Funghi, met paddenstoelen, pesto, room, truffel en Parmezaanse kaas
(+ Rundercarpaccio, truffelmayonaise en pijnboompitten, deze ligt op de pasta.. € 5,25)
Spaghetti aglio olio (knoflook, olie, rode peper met gebakken scampi, cherry tomaatjes)
(+ extra Parmezaanse kaas € 0,95)
Frites ipv stokbrood; meerprijs + € 1,75

€ 8,20
€ 8,50
€ 8,95
€ 8,95
€ 9,95
€ 10,25
€ 11,25
€ 11,95

.

€ 5,10
€ 5,10
€ 5,45

.

€ 12,95
€ 14,25
€ 14,95

Vlees Hoofdgerechten

Geserveerd met warme groenten en frites

Varkensschnitzel met stroganoffsaus
Varkenshaas medaillons met champignonsaus
Kogelbiefstuk met peperroomsaus
Eendenborst met rode wijnsaus
Mixed grill: biefstuk, varkenshaas medaillon en kipfilet met een peperroomsaus
Tournedos met gebakken champignons en truffeljus

Vis Hoofdgerechten

€ 15,50
€ 17,50
€ 18,75
€ 19,25
€ 19,95
€ 25,50

Geserveerd met warme groenten en frites

Victoriabaars met huisgemaakte remouladesaus
Gebakken scampi met een licht pikante knoflooksaus
Sliptong met geklaarde boter en citroen
Duo van heek en zalm met een kruidenroomsaus

Specialiteit van de Chef

.

€ 18,35
€ 18,35
€ 18,50
€ 18,50

Geserveerd met warme groenten en frites

Wisselend vis- of vleesgerecht van de Chef..

Vegetarische Hoofdgerechten
Pasta Funghi, met paddenstoelen, pesto, room, truffel en Parmezaanse kaas
Taco’s met gekruide groenten, champignons, kidney bonen
geserveerd met zure room, guacamole dip en Parmezaanse kaas
Paprika gevuld met rijst van kerrie, room en gember, met champignons, roerbakgroenten
en Parmezaanse kaas en een portobello gevuld met bieslookroomkaas

Wokgerechten

.

Geserveerd met stokbrood met kruidenboter

.

zie bord

.

€ 14,25
€ 15,50
€ 15,95

.

Gewokte Japanse noedels met roerbakgroenten en kroepoek
Wok kipreepjes en licht pikante saus
Wok kipsaté van de plaat met satésaus en gebakken uitjes
Wok scampi en licht pikante saus
Wok biefreepjes en licht pikante saus
Frites ipv stokbrood; meerprijs + € 1,75

€ 15,50
€ 15,95
€ 16,25
€ 16,50

Voor de kinderen

(tot 12 jaar)

Klein tomatensoepje met garnituur van tomaat en pestoroom
Klein uiensoepje met lente-ui en Parmezaanse kaas
Frietjes met kroket of frikandel met mayonaise en appelmoes
Frietjes met kipnuggets met mayonaise en appelmoes
Kleine Spaghetti met bolognaise saus en Parmezaanse kaas
Kipsaté spiesje met satésaus, frietjes, mayonaise en appelmoes
Kinderijsje: Vanille ijs en aardbei ijs met slagroom en spikkeltjes

.

€ 4,25
€ 4,25
€ 5,75
€ 5,95
€ 6,25
€ 7,25
€ 3,75

Supplementen
Stokbrood met kruidenboter
Stokbrood met aioli, truffelmayonaise en tomatentapenade
Frites met mayonaise
Aardappelkroketjes
Gemengde salade
Gemengde (wok)groenten

.

€ 3,60
€ 4,65
€ 2,95
€ 3,10
€ 2,95
€ 3,95

Desserts
Dame Blanche: Vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom
IJsproeverij: Vier verschillende smaken ijs
Bastogneparfait met karamel saus, slagroom en crumble van maltezers
Yoghurt-walnoot ijs met bosvruchtencompote, hangop en gekarameliseerde walnoot
Creme brulée van vanille, met witte chocolade-framboos ijs
Tiramisu; Chocolade mousse en amaretto-mascarpone room met koffiesaus en lange vingers
Trio van chocolade: bruine chocolademousse, warm chocolade taartje en bueno ijs
Kaasplankje; 4 soorten kaas met een vijgenbroodje, 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.

.

€ 5,75
€ 5,95
€ 6,75
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 7,25
€ 9,25

