HOOFDGERECHTEN
Bij onderstaande gerechten
kunt u uit de bijgerechten 2 keuzes maken
Zeebaars met tomatensalsa

DINERKAART

Wijnsugges�e: Sauvignon blanc, per glas

BRASSERIE

Wijnsugges�e: Cabernet Sauvignon, per glas

alleen op vrijdag en zaterdag

Wijnsugges�e: Cabernet Sauvignon, per glas

€ 6,75
€ 6,75
€ 4,25

€ 17,50
€ 4,50

Varkenshaas met brie en spek

STARTERS

€ 15,00
€ 4,50

Garnalen met knoflookolie
Wijnsugges�e: Sauvignon blanc, per glas

€ 17,50
€ 4,50

Vegetarische gevulde paprika

NAGERECHTEN
Tropical Sorbet
Triffle
slagroomvla, cake en amandelschaafsel
Scroppino
Limoncello parfait met vers fruit

€ 4,50

Diamanthaas met pepersaus

‘HET GOEDE LEVEN’

Vitello tomato
Burrata
Brood met smeersels

€ 17,50

Wijnsugges�e: Pinot Grigio, per glas

€ 5,75
€ 4,95

Kip parmezaan

€ 5,75
€ 4,95

Bijgerechten

Wijnsugges�e: Pinot Grigio, per glas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

€13,50
€ 4,00

€14,50
€ 4,00

Zoete aardappel met kerrie en mayonaise
Basma� rijst met bosui
Vegetarische tortellini met groene asperges vulling
Uit de oven geroosterde Roseval aardappel
met rozemarijn en zeezout
Boerenfrieten met schil
Zachte- en zoete warme bospeen
Groene salade met tomaat, komkommer en ei
Gegrilde groenten
Bietencarpaccio met wi�e wijnazijn en bosui

LUNCHKAART
BRASSERIE
Minestronesoep
Soep van de dag

‘HET GOEDE LEVEN’

€ 4,50
€ 4,50

Lekker voor bij de soep

Broodmandje

€ 4,25

Stokbrood met verschillende smeersels

Onderstaande gerechten worden geserveerd
met wit of bruin landbrood
Rundvleeskroke�en
€ 7,50
Groentekroke�en
€ 7,50
Kaaskroke�en
€ 7,50
Garnalenkroke�en
€ 7,50
Uitsmijter ham
€ 8,75
Uitsmijter kaas
€ 8,75
Uitsmijter spek
€ 8,75
Uitsmijter ham en kaas
€ 9,25
Uitsmijter spek en kaas
€ 9,25
Omelet ham
€ 8,75
Omelet kaas
€ 8,75
Omelet ham en kaas
€ 9,25
Tuna melt
€ 6,50
Tonijnsalade en warme kaas

Oude kaas

Oude kaas, tomatensalsa en bosui

€ 5,25

Clubsandwich

€ 8,75

Wit casinobrood, gerookte kip, kaas, spek en een bakje chips

Burgers geserveerd met frietjes
Vegaburger
Hamburger

€ 11,50
€ 11,50

Warme ovengerechten:
Huisgemaakte lasagne bolognese uit de oven
Huisgemaakte lasagne vegetarisch uit de oven
Vegetarische quiche met geitenkaas

€ 12,50
€ 11,25
€ 6,50

Salades worden geserveerd met stukjes stokbrood
Groene salade met gamba’s

€ 13,50

Groene asperges en gamba’s

Oosterse salade

€ 13,50

Mihoen, diamanthaas, sperziebonen en ketjap

Salade bura�a

€ 13,50

Wilde tomaten, mesclun sla, burrata en pesto

De hardloper die we niet konden laten gaan:
Riso�o met groene asperges en tuinerwten
Riso�o, grana pardano, groene asperges en tuinerwten

€ 9,75

IJSKAART
BRASSERIE
‘HET GOEDE LEVEN’

Coupe Caramel

€ 5,75

Vanilleijs, caramelsaus, amandelschaafsel en slagroom

IJskoffie

€ 5,25

Vanilleijs, cacaopoeder, koffie en slagroom

Tropical Sorbet
Ananas sorbe�js, kokosijs, mango sorbe�js,
verse mango, ananas en slagroom

€ 5,75

