
Voorgerechten

Gulaschsuppe | 6,90 

Tomaten Tartaar | 9,90 
- met ingelegde groenten en gepocheerd eitje

Gebakken Mosselen | 10,90 
- met chili-whisky room, brood om mee te dopen

Carpaccio | 12,50 
- met truffelmayonaise, amandelpesto, rucola, 
  geraspte ‘Oud Berkelaar’ kaas en pijnboompitten

Steak Tartaar | 12,90
- met aardappelkaantjes, gestoofde uienringen,   
  schuim van hollandaisesaus en krokante kappertjes 

Rauwe zalm gemarineerd in teriyaki | 12,90 
- met zoetzure radijs, komkommer en Oosterschelde
  zeewier

Gebrande Tonijn | 14,50
- met een crunch van wasabi noten, wakame salade,    
  zoetzure gember en spicy sojasaus

Salades

Pastasalade | 15,50 
- met kip, pesto en bladsalade

Ceasar salade 
- met avocado, zongedroogde tomaat, parmezaanse    
  kaas en gepocheerd ei
- met kip | 15,90
- met gebakken gamba’s | 17,50

Voor ‘Kids ’

Wienerschnitzel van het kalf | 13,50
- met frietjes en preiselbeeren

Fish & Chips | 13,50 
- stukje zalm in krokant jasje met frietjes en 
  remouladesaus

Kleine Flammkuchen | 10,90
- met spek, kaas en ui

Rundvleeskroket | 8,90
- met frietjes en tomaten ketchup

Pannenkoek | 8,90 
- met poedersuiker en/of stroop

Hoofdgerechten

Steak For Two* | 49,90 
- ribeye steak met gepofte knoflookjus (voor 2 pers.)

Rumpsteak* | 24,90
- met roergebakken savooikool en pepersaus

Tonijnsteak | 24,90
- met antiboise en basilicum-risotto

Kaasfondue* | 24,50
- met pickles, groentes, vers fruit en brood

Cordon bleu* | 23,50
- gevuld met chorizo en Cheddar kaas

Wiener Schnitzel van het kalf * | 22,50 
- in boter gebakken met citroen en preiselbeeren

Fish & Chips van Zalm* | 21,90 
- met limoen en remouladesaus

Dry-Aged Rode Biet | 21,90
- met een crunch van biet, gepofte prei, crème van   
  wortel en groosterde truffelaardappel

Kippendijenspies* | 19,90
- met mango, citrus chilisaus, koolsalade, rode    
  curry kroepoek en geroosterde pinda’s

Loaded Fries Pulled Chicken | 19,90
- met mango, gepofte paprika, zoetzure wortel,    
  pindamayonaise en cashewnoten

* Deze hoofdgerechten worden geserveerd met 
   pommes frites en salade.

 

Nagerechten

Edelijs | 6,90
- strudelijs met gebakken appel, rozijnen, koek  
  crumble en geflambeerd met strohrum 

‘Heisse Liebe’ | 7,90 
- vanille-ijs met warme frambozen

Milka Chocoladefondue voor 2 pers. | 13,90 
- met vers fruit, biscuit, koek, marshmellow en   
  vanille-ijs

Witte Chocolade Cheesecake | 7,90
- met bramen-sorbetijs, vers fruit en pure choclade  
  schaafsel

Milkshakes à la Edelweiss | 6,90

Sorbet | 8,90
- met vers fruit, Spa Rood, aardbeien- en mango-ijsHeeft u een bepaalde allergie of dieetwens laat het 

ons weten. Dan zorgen wij voor een gepaste oplossing.
      = vegetarisch

M E N U K A A R T- D I N E R


