DINEREN 17.30 - 21.00
Voorgerechten
Broodplank √

€4,50

Scampi’s

€10,75

omhuld met bacon in een krokant sesambeslag,

Christoffelbrood met drie verschilldende dips

met frisse komkommersalade

Carpaccio

€11,50

€8,50

groentecurry met bladerdeeg en paddenstoelen

truffelcrème, oude kaas en rucola

Frisse kipsalade

€8,50

gebakken kipfilet met perzik en zoetzure venkel

Soepen

M i l l e f e u i l l e v e ge t a b l e √

Duo van beer en bok

€9,50

combinatie van Coppa di Parma, geitenkaaskroket en meloen

al onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Zomerse erwtensoep √

€5,00

met munt en crème fraîche

Thaise chilisoep *

€5,50

met paksoi, knoflook en garnaaltjes

Gevogeltebouillon

€5,00

met gepofte paprika

Hoofdgerechten

al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet

Saté spies

€17,50

“De oversteak”

€21,75

gemarineerde varkenskophaas, oosterse saus, atjar en rijst

entrecote van Simmentaler rund (200 gram) met roseval
aardappel en saliesaus

Catch of the day

Truffelpasta √

Dagprijs

vraag naar het wisselend aanbod van verse vis met

€15,50

truffelsaus, Parmezaans kaas, champignons, tomaat en rucola

bijpassend garnituur

Christoffelburger

€15,50

Tapasplateau

€18,75 p.p.

Black Angus runderburger, rode ui, mozzarella, zoetzure

diverse warme en koude tapasgerechtjes.

komkommer, piccalilly, roseval aardappel en sla, geserveerd op

Per tafel als hoofdgerecht te bestellen.

een luchtig broodje van Bakkerij Smits

√ = vegetarisch
Heeft u een allergie?

* = vegetarisch te bereiden

Meld het ons en wij kunnen er rekening mee houden

Salades

al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Vis

€12,50

€12,50

diverse vleessoorten geserveerd met een frisse salade

diverse vissoorten geserveerd met een frisse salade

Vegetarisch √

Vlees

€11,50

vegetarische salade geserveerd met zoetzure groente
en onze huisdressing

DINEREN

Flammkuchen
Zalm

€8,75

Serranoham

€8,50

crème fraîche, mozzarella, rode ui en bladspinazie

mozzarella, tomatentapenade, cherrytomaatjes, aceto
balsamico en sla

Brie √

Elzas

€8,50

crème fraîche, spek, ui en sla

mozzarella, pesto, walnoten, honing en rucola

Makreel

€8,00

€8,75

gepofte paprikaspread en rucola

Desserts
€5,75

Tiramisu

Groene thee parfait

€5,50

koekjescrunch en witte chocolade

lange vingers, Nutella en koffie

Aardbeien Romanoff

€5,50

boeren vanille-ijs, verse aardbeien en Romanoff

Kaasplankje

€7,50

diverse kaassoorten, roggebrood en stroop

Kindermenu

ook los te bestellen

Soepje - frietje met snack - ijsje

€9,95

3-gangen keuzemenu’s
Soep - hoofdgerecht - dessert

€25,95

Stel zelf uw 3-gangen menu samen.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet.

Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert

√ = vegetarisch
Heeft u een allergie?

€28,95

Enkel entrecote (+ €3,50) en kaasplankje (+ €1,50) tegen
meerprijs te bestellen.

* = vegetarisch te bereiden

Meld het ons en wij kunnen er rekening mee houden

LUNCHEN 12.00 - 16.30
Soepen

al onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Zomerse erwtensoep √

€5,00

met munt en crème fraîche

Thaise chilisoep *

€5,50

met paksoi, knoflook en garnaaltjes

Gevogeltebouillon

€5,00

met gepofte paprika

Salades

al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Vis

€12,50

diverse vissoorten geserveerd met een frisse salade

Vegetarisch √

Vlees

€12,50

diverse vleessoorten geserveerd met een frisse salade

€12,50

vegetarische salade geserveerd met zoetzure
groente en onze huisdressing

Brood

al onze broodgerechten worden geserveerd met Christoffelbrood van bakkerij Smits

Carpaccio

€9,50

pesto, truffelcrème, Parmezaanse kaas en sla

Zalm

€7,50

brie, blauwe bessenconfiture, walnoten en sla

€9,50

mierikswortelcrème, rode ui, gefrituurde kappertjes en sla

Christoffelburger

Broekhuizen √

€15,50

Black Angus runderburger, rode ui, mozzarella, zoetzure
komkommer, piccalilly, roseval aardappel en sla,
geserveerd op een luchtig broodje van Bakkerij Smits

2 kroketten met brood

€8,50

rundvleeskroketten van De Bourgondiër, geserveerd op
Christoffelbrood met grove mosterd

Kaaskroket met brood

€5,95

luxe Van Dobben kaaskroket, geserveerd op Christoffelbrood
met tomaat, guacamole en rode uiencompote

√ = vegetarisch * = vegetarisch te bereiden
Heeft u een allergie?

Meld het ons en wij kunnen er rekening mee houden

LUNCHEN 12.00 - 16.30

To s t i ’ s

onze tosti’s worden gemaakt met Christoffelbrood van Bakkerij Smits

Ham en kaas *

€4,50

ambachtelijke slagersham en jong belegen kaas

Caprese √

€5,50

tomaat, mozzarella en pesto

Flammkuchen
Zalm

€8,75

Serranoham

€8,50

mozzarella, tomatentapenade, cherrytomaatjes, aceto

crème fraîche, mozzarella, rode ui en bladspinazie

balsamico en sla

Brie √

€8,50

€8,00

crème fraîche, spek, ui en sla

mozzarella, pesto, walnoten, honing en rucola

Makreel

Elzas

€8,75

gepofte paprikaspread en rucola

√ = vegetarisch * = vegetarisch te bereiden
Heeft u een allergie?

Meld het ons en wij kunnen er rekening mee houden

BORRELEN
€4,50

Broodplank √
Christoffelbrood met drie verschillende dips

10 stuks / 20 stuks

Bitterballen

Bourgondische bitterballen

Bittergarnituur

€4,50

8 stuks

10 stuks / 20 stuks

Luxe bittergarnituur

/ €8,50

€7,00

€4,50

8 stuks

/ €8,50

€5,75

rundvleesbitterballen, kalfsvleeskroketjes, kip-champignonhapjes en kaaskrokantjes met milde peper

€6,50

Kaas en worst
oude kaas, cervelaatworst en mosterd

Gefrituurde kaasstengels √ 10 stuks

Gefrituurd kaasplankje √

8 stuks

€5,50

€5,75

culinaire kaassoufflés in vier verschillende smaken

Nacho’s uit de oven √

te bestellen tussen 12.00 en 21.00

€7,50

te bestellen tussen 12.00 en 21.00

€9,95

lente ui, sour cream en kaas

Borrelplateau ◊
olijven, kaas, bittergarnituur, worst en zoutjes

Borrelplateau de luxe ◊

te bestellen tussen 12.00 en 21.00

€13,50

gedroogde ham, luxe bittergarnituur, Grand Prestige kaas, olijven, Bourgondische bitterballen en zoutjes

√ = vegetarisch ◊ = borrelplateaus kunnen variëren
Heeft u een allergie?

Meld het ons en wij kunnen er rekening mee houden

