Bezorg- en afhaalkaart
DONDERDAG t/m ZONDAG tussen 17.00 – 20.30
(Bestellen tot 20.00)

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes

Janssen’s samurai burger
burger van runderbavette op een briochebroodje met bacon, kaas, samuraisaus,
gemengde salade en tomaat | 15,50
Saté babi
saté van varkenshaas met satésaus, fruituitjes, kroepoek, atjar en salade | 16,50
Spareribs
met gemengde salade, barbecue saus en knoflooksaus | 17,50
Varkenshaas
omwikkeld met spek, champignonsaus,
seizoensgroenten en bloemkool-oude kaas wafel | 18,50
Eend
in eigen jus gekonfijte eendenbout met schorseneerstamppot,
zuurkoolquiche en een gestoofd peertje | 19,50
Stout stoofvlees
sukade van Iers rund gegaard in Guinness met rode kool en zoete aardappelpuree | 19,50
Hert & Quadrupel
langzaam gegaarde goulash van hert met La Trappe Quadrupel, schorseneerstamppot,
zuurkoolquiche en een gestoofd peertje | 19,50
Koolvis
koolvisfilet met beurre blanc, seizoensgroenten en een bloemkool-oude kaas wafel | 18,50
Makreel
makreelfilet met korst van cornflakes, mosterdsaus en zoete aardappelpuree | 19,50
Jackfruit
hachee van jackfruit met rode kool en zoete aardappelpuree | 17,50

Bijgerechten
Stokbrood met 3 smeersels | 5,50
Friet met mayonaise | 3,50
Aardappelmaantjes met mayonaise | 3,50
Zoete aardappel friet met truffelmayonaise | 5,50

Bezorg- en afhaalkaart
Maaltijdsalades
Onze basissalade bestaat uit gemengde salade,
tomaat, komkommer, croutons, pittenmix en dressing
salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Boeren salade
met oude kaas, beenham, gebakken ui, spek,
gebakken champignons en knoflook | 13,75 | klein 12,-

Quatro salade
met tonijnsalade, serranoham, brie, geitenkaaskroketjes
en balsamicodressing | 14,50 | klein 12,50
Ceasar salade
met gebakken kipfilet, sesam en Parmezaanse kaas
afgeblust met ketjap | 14,50 | klein 12,50
Chicken salade
met gerookte kip, gefrituurde kipkrokantjes, ananas
en chilidressing | 14,50 | klein 12,50
ega salade
met brie, stukjes peer, balsamico
en walnoten | 14,75 | klein 12,75
Carpaccio salade
met dungesneden rundvlees, oude kaas
en truffelmayonaise | 14,50 | klein 13,Geitenkaas salade
met lauwwarme geitenkaas, honing, appel,
walnoten en spek | 14,75 | klein 12,50
* ook vegetarisch te bestellen
ier kazen salade
met roquefort, truffelkaas, brie, geitenkaaskroketjes,
walnoten en balsamicodressing | 14,75 | klein 12,75
Seizoens salade
met hertenrosbief, truffelkaas, oesterzwamkroketjes
en veenbessencompote | 14,75 | klein 12,75
Surf & turf salade
met gebakken kipfilet, gamba’s en prei
afgeblust met ketjap | 15,50 | klein 13,75
Oceano salade
met garnalen, gerookte zalm, gefrituurde scampi’s
en cocktailsaus | 15,50 | klein 13,75

Bezorg- en afhaalkaart
Kindergerechten
Poffertjes
met stroop en poedersuiker | 5,50
Kroket & friet
met mayonaise en appelmoes | 5,50
Frikandel & friet
met mayonaise en appelmoes | 5,50
Kipnuggets & friet
6 kipnuggets met mayonaise en appelmoes | 5,50
Pizza margerita
Kleine pizza met tomatensaus en mozzarella | 6,50

Desserts
Mis-baksel
dessert van eetbaar cakebeslag, gestoofde appel,
mascarponemousse en kaneel crumble | 7,50
Mon Chou
dessert van Mon Chou-mousse, Bastogne en kersen | 7,50
Cookie dough
chocolate chip cookie dough met pindakaasmousse,
gezouten caramelsaus en pindacrumble | 7,50
Surprise dessert
Laat u verrassen! | 7,50

Helaas zijn niet alle gerechten op onze normale kaart geschikt voor bezorgen en
afhalen. Hierdoor hebben we een selectie gemaakt van gerechten waarvan we de
kwaliteit kunnen waarborgen wanneer deze gerechten verpakt worden.
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, vraag ernaar bij onze medewerkers.
Volgt u een speciaal dieet zoals coeliakie? Informeer naar de mogelijkheden!
Glutenvrij gerecht
Vegetarisch gerecht

Extra’s
Bierpakket of je favoriete biertje bij je maaltijd? Dat kan! Prijs op aanvraag. i.s.m .
Dinerbon | Bedrag zelf te bepalen

