HERFST LUNCHKAART
12:00 - 16:00

SOEPEN

Altijd geserveerd met brood en boter
Tasty Tom tomatensoep met bosui
Parelhoen bouillon bouillon met bosui, fijne
wortel en knolselderij
Kreeft met gamba en bosui
Pompoen licht gebonden met prei en bloemkool

WARME LUNCHGERECHTEN

5

Stout uurtje soepje, kroket, jonge kaas,
achterham en spiegelei
11
Uitsmijter, 3 eieren
7
Ei, ham, kaas, crispy bacon, tomaat, ui of
champignons erbij?
0,5 p.s.
Aarlese omelet royaal gevuld met crispy
bacon, champignon en bosui
9
Club exploded kippendijenvlees, serranoham,
crispy bacon en spiegelei
10
2 bourgondische kroketten ambachtelijk van
draadjesrundvlees met mosterd
9

6

BURGERS

6
6
8
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BROODJES

Ambachtelijk wit, bruin of maísbrood van onze
lokale Bakkerij van Brug met:
Jonge kaas met basilicumdressing
Serranoham 9 maanden gerijpt, flinterdun met
truffelcrème en frisse salade
Runderlende gemarineerd, licht gerookt met
truffelcrème en crunchy broadbeans
Zalm gerookt met zuivelspread, komkommer,
rode ui en mosterddressing

8
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SALADES

Altijd geserveerd met brood en boter
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met
crunchy broadbeans en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, Aarlese geitenkaas,crispy bacon, cashewnoten en
Piment d’Espelette dressing
Seafood fine seafood, couscous, olijf, rode
ui en Indian style mayonaise
Gamba vs Coquille frisse salade met limoenmayonaise en pijnboompitten
Eendenborst gebakken, met peer, vijgen,
witlof en cashewnoten
Geitenkaas met rode biet, appel, abrikoos
en gerookte amandelen
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WARME BROODJES
Panini van de grill
Panini jonge kaas & achterham met ketchup
Serranoham geitenkaas met honing
Gelakte eendenbout met teriyaki, stoombroodje,
sla, komkommer en aardappelkaantjes
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Altijd geserveerd met salade.
Lust je er friet bij? + 2 euro
Truffel beef burger van graangevoerd rund met
carpaccio, truffelcrème, rucola en pecorino
Classic van graangevoerd rundvlees, ketchup,
crispy bacon, augurk, kaas en sla

14
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SPECIALS
Altijd geserveerd met rustieke friet en salade
Runderhaas met een jus van
gecarameliseerde meloeskes
Ribs zo van het bot met Jack Daniels, 500
gram (1 rib extra + 10 euro)
Fish & Chips crunchy, homemade met
remouladesaus
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DESSERT
Seizoensdessert creatieve culinaire uitspatting
van onze brigade
Chocolate hemels dessert voor de echte
liefhebber van chocolade
Vanille verschillende bereidingen van vanille
met chocoladesaus
Kaasplank internationale kazen met noten/
vruchtenbrood, gerookte amandelen,
abrikozen, honing en koffiepoeder
Bolletje ijs? vraag naar de smaken (prijs per bol)

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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