Heeft u een allergie? Meld het ons!

= Vegetarisch

Voorgerechten

Hoofdgerechten

MANDJE BROOD

€ 4,95

CARPACCIO

€ 11,50

TOMATENSOEP

€ 5,50

champignons

€ 9,50

In een romige romige knoflook
peterseliesaus

SALADE VIS

Met gamba’s in knoflookolie, rivierkreeftjes,
gerookte zalm met roomkaas en honingmosterddressing

SALADE KROKANTE KIP

Met honing-mosterddressing en chili
mayonaise

spareribs 650 gram

€ 19,50

ZALMFILET

€ 18,75

vis-salon

€ 18,50

Traditioneel à la Stanserhorn, met
chili-mayonaise

€ 11,95

Met knoflookolie, stokbrood en kleine salade

GEITENKAAS

€ 18,50

Met honing/ Jack Daniels marinade
met chili-aïoli saus

Met stokbrood en kruidenboter

Met peer, serranoham, walnoten en
balsamicodressing

kipsaté

Met satésaus en kroepoek

Met pecorino en truffelmayonaise

* SALADE

€ 16,95

Met pepersaus of champignonsaus

Met aïoli, tomatentapenade en kruidenboter

GAMBA’s pil pil

SCHNITZEL 250 gram

voorgerecht

€ 10,95

voorgerecht

€ 11,95

voorgerecht

€ 10,95

Onze maaltijdsalades worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

maaltijdsalade

€ 14,95

maaltijdsalade

€ 15,95

maaltijdsalade

€ 14,95

Krokante kabeljouw, inktvisringen, sla en
uien met remouladesaus

TOURNEDOS

200 gram

€ 27,95

Biefstuk van haas, met champignonsaus of
pepersaus
Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en salade

oosterse noodles

€ 15,75

Noodles met roerbakgroenten op oosterse
wijze en vleesvervanger

risotto

€ 15,75

* = Ook vegetarisch verkrijgbaar

Nagerechten
Chocolade coupe

€ 7,50

coupe Romanoff

€ 7,50

trio lekkernij

€ 7,50

proeverij kaasjes

€ 11,75

koffie momentje

€ 7,50

Irish coffee

€ 7,75

dom coffee

€ 7,75

Met chocolade en witte chocolade mousse,
snicker ijs, oreo kruimels en slagroom
Met gemarineerde aardbeien, vanille-ijs en
romanoff-saus (slagroom, vodka en
aardbeien saus)
Met bastogne mousse, panna cotta met
aardbeien en een bolletje aardbeien ijs
Met reypenaer kaasjes, schimmelkaas,
vijgenbrood, appelstroop en peer
Kopje koffie, bon bon, borreltje babbelaar en
bolletje caramel ijs
Met Ierse whisky, espresso koffie, bruine
suiker en ongezoete licht opgeslagen room
Met Dom Benedictine, espresso koffie, bruine
suiker en ongezoete licht opgeslagen room

Met champignons, truffel, pecorino en rucola
PEPERSAUS / CHAMPIGNONSAUS / SATÉSAUS +€ 1,50
GEBAKKEN UIEN EN CHAMPIGNoNS +€ 2,-

Volg ons!
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