Dineren

Lekker Vooraf…
Brood van D’n Burgeméster
-

Met kruidenboter, olijven en wisselende smeerseltjes

€ 6,75

Voorgerechten… (worden geserveerd met brood en kruidenboter)
Carpaccio – traditionele wijze met truffel mayonaise

€ 9,95

Gerookte Zalm – met scampi’s en limoenmayonaise

€ 9,95

Balkenbrij – roggebrood en stroopsaus

€ 8,50

Soepen… (worden geserveerd met brood en kruidenboter)
Tomatensoep

€ 5,50

Romige Champignonsoep

€ 5,50

Soep van d’n Burgeméster

€ 5,50

(vraag onze medewerkers naar onze dag special)

Vleesgerechten…
(worden geserveerd met frites en warme groenten)
Kogelbiefstuk – gebakken champignons

€ 21,25

Sparerib – volgens eigen recept

€ 19,50

Kalfsentrecote – met mosterd saus

€ 22,00

Oosters gemarineerde Varkenshaas- met terriyaki saus

€ 18,50

Tournedos - met portsaus

€ 25,50

Plank van D’n Burgeméster – sparerib, biefstuk, varkenshaas

€ 25,50

Varkensschnitzel - met zigeunersaus

€ 17,50

Hamburger – met gebakken champignons, spek en kaas

€ 16,50

Visgerechten…
Zalmmoot – met wittewijnsaus

€ 19,50

Catch of the Day

€ 17,50

Pasta…
Tagliatelle met groenten

€ 13,75

Tagliatelle met gerookte zalm, diverse vissoorten en Scampi

€ 18,50

Maaltijdsalades… (*deze zijn ook als voorgerecht te bestellen)
Salade Brie
-

gebakken champignons, spek en frambozendressing

€ 14,50 / * € 9,50

Salade Burgeméster
-

gemarineerde varkenshaas en een knoflooksaus

€ 14,50 / * € 9,50

Salade Pikante Kip
-

Met paprika en chilimayonaise

€ 14,50 / * € 9,50

Salade Vis
- Met gerookte zalm en scampi’s

€ 15,50 / * €10,50

3-gangen keuzemenu
Soep van het moment
Carpaccio
Salade Brie
***
Pasta Groenten
Schnitzel Zigeunersaus
Catch of the day met wittewijnsaus
Biefstuk Rode Port
***
Dessert van de Chef
Koffie / Thee Compleet

Dinsdag t/m Donderdag € 21,95
Vrijdag t/m Zondag € 23,95

Kinderkaart…
Kroket met friet en appelmoes

€ 7,50

Halve Schnitzel met frites en appelmoes

€ 7,50

Frikandel met friet en appelmoes

€ 6,50

Halve Sparerib met friet en appelmoes

€ 7,75

Desserts…
Mousse van de dag

€ 6,00

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 6,00

Crème brûlée

€ 7,75

Parfait

€ 6,75

Kinderijs – 1 bolletje ijs, slagroom en discodip

€ 3,50

Omdat een voedsel intolerantie al vervelend genoeg is, proberen wij u zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Informeer bij een van onze medewerkers.

