Aperitieven

Bieren

Jenever (jong/oud)
Vieux
Cognac
Porto (rood/wit)
Sherry dry
Sherry medium
Martini (wit/rood)
Advocaat
Campari
Cointreau
Gancia
Whisky
Safari
Wodka
Grand Marnier
Wijn rood per glas
Wijn wit per glas

Palm
Hoegaarden
Carlsberg
Kriek
Gueuze
Framboise
Trappist dubbel
Trappist tripel
Rodenbach
Duvel
Oud Bruin
Acoholvrij bier
Leffe blond
Leffe bruin
Gulden Draak

Wijn wit per fles

Viven Blond

Wijn rood per fles
Aperitief van het huis
Baileys
Passoã
Bacardi
Pisang
Gin
Ricard
supplement frisdrank
cava

Mazout
Pils fles (paradijs bier)

Frisdranken
Spa
Spa blauw
Cola
Cola Zero
7-up
Sinas
Tonic
Bitter Lemon
Cassis
Appelsap
Ice-Tea
Jus d'orange fles
Jus d'orange vers
Fristi
Chocomelk
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Voorgerechten

Kaaskroketten 3 st. (huis gemaakt)
Garnalenkroketten 3 st. (huis gemaakt)
Toast met verse champignons
Tomaat met Hollandse garnalen
Meloen met gerookte ham
Garnalencocktail
Kikkerbilletjes in de look (8 st.)
Kikkerbilletjes met roomsaus (8 st.)
Gegrilde scampi's in de look (8 st.)
Gegrilde scampi's in de room (8 st.)

Soepen
Tomaten soep
Kreeftensoep

Hoofdgerechten
(Geserveerd met aardappelgarnituur en groentenkrans)

Vleesgerechten
Biefstuk van de kogel met pepersaus
Biefstuk van de kogel met champignonsaus
Biefstuk van de kogel met mosterdsaus
Biefstuk stroganoff
Entreçote met champignonsaus (350 gr.)
Entreçote provençal (350 gr.)
Gegrilde entreçote kruidenboter (350 gr)
Gebakken lamshaasjes in de room met lookaardappelen
Varkenshaasje met champignonroomsaus
Varkenshaasje stroganoff
Struisvogelbiefstuk huis
Kipfilet met curry
Hoenderbiefstuk van eigen kweek

Hoofdgerechten
(Geserveerd met aardappelgarnituur en groentenkrans)

Visgerechten
Paling tomatensaus
Paling in de dragonsaus
Paling gebakken
Paling in de Room
Paling v/h huis
Paling in de Kreeftensaus
Gebakken tong
Slibtongetjes
Verse zalm en zeewolf bieslooksaus
Vispannetje (per 2 pers.) p. p.
Gekookte mosselen (reservatie)
Gebakken zeewolf pepersaus
Scampi's v/h huis (14 st.)

Desserts
Kinderijsje
IJs vanille
IJs caramel
IJs met warme chocoladesaus
IJs advocaat
IJs met vers fruit
IJs op zijn Luiks
Banaan Royal
IJs met verse aardbeien (seizoen)
IJs v/h huis
IJs tortelduifje (2 pers) per pers.

Koffie
Irish coffee (whisky)
French coffee (Grandmarnier/Cognac)
Italian coffee (Amaretto)
Hasselt coffee (Jonge jenever)
Rüdelsheimer coffee (Asbach Uralt)

Suggesties
IJs met geflambeerde kersen (min. 2 pers)
Geflambeerde pannenkoek met ijs (min. 2 pers.)
Sabayonne met vers fruit (min. 2 pers.)
Koffie v/h huis (min. 2 pers.)

kinder gerechten
(geserveerd met appelmoes, maionaise, kechup)

kinder gerechten
frikandel
extra frikandel
vleeskroket(2st.)
knakworst(2st.)
bitterbal(10st)
spaghetti
kip filet
biefstuk
kaaskroket 2st (huis gemaakt)
garnaalkroket 2st (huis gemaakt)
visfilet
bordje friet

