EEN OASE
IN HET HART
VA N B R A B A N T

WE LLN E S S

		Verse jus d’orange						

		
€
		
Karnemelk / melk		
Biologisch					€
		Yoghurt			 Biologisch					€
		Chocolademelk								€
		Healthy mango		met mango, sinaasappel, banaan, gembersap
€
						en basilicum
		Healthy bosvruchten		
met aardbei, bes, braam, sinaasappel, 		
€
						banaan, bietensap en mint			
		Smoothie mango 		
healthy met yoghurt
		of bosvruchten								€
		
Karnemelk / yoghurt		
met verse jus d’orange			
€
		
Vers fruit cocktail		
met vers fruit en verse jus d’orange		
€
		
Yoghurt tropisch fruit		
yoghurt met tropisch fruit			
€
		Griekse yoghurt		met granola, blauwe bessen, 			
€
						granaatappel en ahornsiroop. 			
		Aloë Vera			
met mint en citroen		
		
€
		Saunatic 			koud met ijs en citroen				€
		Saunagrog			
warm en met citroen				€
		

2,95
2,15
2,35
2,25
3,95
3,95
4,75
3,65
6,25
5,25
5,25
		
3,50
3,50		
3,50

WAT E R
		Chaudfontaine 		

still of sparkling					€ 2,60
Fles Chaudfontaine 0,75 ltr. still of light sparkling 				
€ 5,75
plat
											
		
Klein glas water gekoeld
met ijs en citroen				
€ 0,95
		
Klein glas water gekoeld
met grenadine					
€ 1,25
		
Groot glas water gekoeld
met ijs en citroen			
€ 1,75
		
Groot glas water gekoeld
met citroen en mint of met grenadine		
€ 2,50
		
Kan water gekoeld		
met ijs en citroen			
€ 3,15
		
Kan water gekoeld		
met citroen en mint of 				
€ 3,95
						
met grenadine				
		
						
		

MEN U EN D R ANK K AART

sparkling
€ 1,50
€ 1,80
€ 2,25
€ 2,90
€ 3,75
€ 4,55

					BR AS S E R I E

K A A RT

Al onze brasseriegerechten zijn te bestellen van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Chinese tomatensoep 		
soep volgens oud familiereceptuur
€ 6,25
Soepen
		
Wortel & zoete aardappelsoep* met chorizo						€ 6,25
								
		Dagsoep			regelmatig wisselend					€ 6,25
Tosti’s						dik gesneden vloervolkoren of vloerwit
						met extra belegen kaas en boerenham.
		Tosti kaas*										€ 4,50		
		Tosti ham kaas										€ 5,00
		
Tosti kaas parmaham		
met basilicummayonaise					€ 5,75
Brood en smeersels
		
Desem en desem wit* 		
per bol 				
€ 1,50
		
Diverse smeersel per potje* aïoli, zongedroogde tomaat & feta, sjalottenboter,
						groene olijf tapenade, rozemarijnolie			 € 0,75
										 			
Warme gerechten
		Tandoori burger		 met naanbrood, tomaat, ui, rode ui, taugé,		
€ 14,50
						mangochutney en kerriemayonaise
		Italiaanse burger
op een sesambroodbol met rode ui, tomaat, spek, 		
€ 14,50
						taleggio kaas, en basilicummayonaise					
			
Kippendijsaté			
met atjar, zoetzure komkommer, satésaus, kroepoek,
€ 14,50
						katjang pedis, frites of rijst
		
Gamba’s pil pil 		
10 black tigers in knoflook en rode peperolie gegaard,
€ 19,50
						met brood of frites en salade				
Salade’s
		Buddha bowl*			
met verschillende groente, couscous, mesclun, kikkererwt, € 15,75
						olijven, noten & kruidendressing						
Tokyo salade			
ossenhaaspuntjes, bundelzwam, taugé, sesamzaad,
€ 16,25
						pijnboompitjes en truffelmayonaise		
Griekse salade*		 met komkommer, tomaat, feta, gedroogde tomaat,
€ 16,25		
						rode ui en yoghurtdressing		
		Caesar gamba salade***
little gem, ijsbergsla, garnalen, Parmezaanse kaas,
€ 17,25
						spekjes, croutons, ei en anjovisdressing		
Salade Nice***			
kort gebakken tonijn, coquille, rouget, garnaal,		
€ 17,25
						
haricots verts, olijven, ei gedroogde tomaatjes &
						kruidendressing. een variant op de klassieker
Toscaanse salade		 met rundercarpaccio, truffelmayonaise, parmezaanse kaas, € 16,25
						gedroogde tomaatjes, olijven, rode ui en pijnboompitjes		
			
* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
*** Bij bestelling van deze salades binnen een arrangement geldt een meerprijs van € 2,00
Heeft u een allergie?
Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

D I N E R K A A RT

Gerechten van de dinerkaart zijn te bestellen van 17.00 uur tot 22.00 uur.
				
Voorgerechten							
		Bruschetta pommodoro*
geroosterd brood met tomatensalsa			
€ 6,75		
		Parelhoen rouleaux
met katenspek en een vulling van abrikoos en nootjes
€ 7,25
		Paling in t’groen		
met venkel en groene kruiden		
		
€ 7,75
		Rundercarpaccio		 op mesclunsalade met tomaat, parmezaanse kaas
						pijnboompitjes en truffelmayonaise
		€ 8,50
		Spaghetti vongole		klein		 					€ 8,50		
						groot 							€ 14,50
												
Hoofdgerechten
		Pasta Mediterraan*		
met zuidelijke groente, tomatensaus en parmezaanse kaas € 14,50
		Tournedos 			
met groente, pont neuf aardappel & truffelmayonaise
€ 20,50		
Bouillabaisse			
rijkelijk gevulde soep met verschillende zeevruchtten
€ 19,75		
					
aïoli en grote crostini’s			
		
Zeetong ( 300gr)		
à la meunière met groente en frites			
€ 20,50
		Corvina			met papaya, ratte aardappeltjes en kokossaus 		
€ 19,50
		Lamsschenkel			tandoori jus, couscous, groente, mangochutney		
€ 19,50		
						en naanbrood 		
									
		
Extra frites, groente, salade, alleen te bestellen met hoofdgerecht of salade
€ 2,75
		oven aardappeltjes
		Supplementen			
mayonaise, curry, tomatenketchup, sambal
€ 0,50
Desserts

Coupes zijn te bestellen tot 23:00 uur overige desserts tot 22.00
Coupe caramel*
caramel ijs, caramelsaus caramelcrumble en slagroom
€
		
Coupe sorbet classic style* rood fruit ijs en vanille-ijs, sprite, tropisch fruit, 		
€
						siroop en slagroom
Cheesecake*			
met ananas compôte, mascarpone en sinaasappelijs
€
		Healthy*			 met een mousse van avocado en chocolade, 		
€
						limoen en kokos
								
		Slagroom*										€
		
		* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Heeft u een allergie?
Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

6,50
7,25
6,75
6,25
0,75

BO R R E LG A R N I T U R E N

Borrelgarnituren zijn te bestellen van 12.00 uur tot 22.00 uur. (bitterballen tot 23.00)
											
4 stuks / 8 stuks
		Rundvlees bitterballen
geserveerd met mosterd
€ 4,00 / € 7,75
		
Garnalen bitterballen 		
geserveerd met cocktailsaus
€ 4,50 / € 8,75
Groente bitterballen* 		
geserveerd met mosterdsaus		
€ 3,75 / € 7,25
		Kipsaté bitterballen		
geserveerd met chilisaus 		
€ 3,75 / € 7,25
		Bitterballen mix		
geserveerd met mosterdsaus
€ 4,00 / € 7,75
Kaasplank* 		
4 stukjes kaas, krentenbrood, chutney en nootjes.		
€ 10,50
		Crudité* 			
verschillende knabbelgroente met aubergine-fetadip
€ 6,75
		Snackkomkommers* 									€ 3,00
		Zoetzure tomaatjes* 									€ 3,00
		Nacho’s*			 met salsa, kaas en guacamole 				
€ 5,75
		Antipasti			Italiaanse vleeswaren met olijven en tomaatjes
€ 8,50
		olijven*										€ 4,00
		Groente chips*			
met aïoli						
€ 4,00
		Borrelmix*			 pinda mix						
€ 1,50
		Luxe borrelmix*		 luxe noten
					€ 4,00

LU NC H K A A RT

Broodkeuze uit desem of desem wit van bakkerij Bikken & Bakken
Al onze lunchgerechten zijn te bestellen van 12.00 uur tot 17.00 uur.
		Broodje Eiersalade*		
met waterkers 			 		€ 6,25
		Broodje gezond ‘‘Italia’’
parmaham, taleggiokaas, ei, truffelmayonaise,		
€ 8,75
						 Pommodori, rode ui en little gem				
		Club Sandwich gerookte kip spek, salade, tomaat, komkommer, ei & kerriemayonaise € 8,75
		Club Sandwich gerookte zalm salade, tomaat, komkommer, ei & basilicummayonaise € 9,75
		Broodje ‘‘la dolce vita’’		
met salami, mortadella, parmaham, gedroogde 		
€ 8,25
						
tomaatjes, rucola & groene olijftapenade
		Broodje ‘‘Toscane’’		
carpaccio, gedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, 		
€ 8,75
						
pijnboompitjes, olijf en basilicummayonaise		
		Broodje boeren oude kaas* met waterkers en greenpeez				
€ 6,50
		
Broodje Verdure*		 mediterrane groente, feta kaas, rode ui & yoghurtdressing € 7,25
		 Broodje Salmone		
gerookte zalm, greenpeez, waterkers & kruidendressing € 9,75
									
						bij de uitsmijters heeft u keuze uit kaas, ham of spek			
		Uitsmijter*			 1 ingrediënt 					€ 7,00
		Uitsmijter dubbel
2 ingrediënten						€ 7,75
		Uitsmijter trio			
3 ingrediënten						€ 8,50
										
		Rundvleeskroketten 		
met brood of frites en mosterd 				
€ 6,75
		Groentekroketten *		
met brood of frites en mosterdmayonaise			
€ 6,75
		Garnalenkroketten		 met brood of frites en cocktailsaus			
€ 8,50
		12 uurtje vlees			
3 sneetjes brood met ham, rundvleeskroket, eiersalade € 8,75
		12 uurtje vis			
3 sneetjes brood met gerookte zalm, garnalenkroket,
€ 10,75
						eiersalade
		
12 uurtje vegetarisch*
3 sneetjes brood met kaas, groentekroket, eiersalade
€ 8,75
		

* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Heeft u een allergie? Meld het ons en in overleg kan ons team daar eventueel een gepaste invulling aan geven.

Warme dranken
		Thee
Green, English Breakfast, Earl Grey, Asian white rose				
€
				
Rooibos, Bosvruchten, Brandnetel, Kamille, Sterrenmix
Verse muntthee
		 							€
		Verse zoethoutthee
								€
		Honing 											€
		Koffie												€
		Koffie caffeïnevrij										€
		Espresso											€
Dubbele Espresso										€
		Cappuccino											€
		Cappuccino caffeïnevrij
								€
		Café Latte Macchiato										€
		
Koffie verkeerd									
€
		
Koffie of Thee Compleet
Geserveerd met slagroom, bonbons en een koffielikorette 		
€
		
Irish, Spanish of French coffee
				
		
€
		Warme chocolademelk									€
		Drinkbouillon											€
Gebak		
		Appelgebak			
Warm of koud							€
		Gebak van de dag										€
		4 bonbons											€
		Slagroom los											€

2,60
2,75
2,75
0,25
2,60
2,70
2,45
4,50
2,70
2,80
3,75
2,95
6,75
6,25
2,45
2,35
3,75
3,75
3,50
0,75

Frisdranken
		Coca Cola, Coca Cola Zero, 									
€ 2,60
		Sinas, Bitter lemon,										
		Tonic, Cassis, Sprite												
		Fuze Tea			
normaal, green							€ 3,25
Appelsap, Tomatensap									
€ 2,60
		AA drink, Rivella
									€ 2,75
														€ 2,75
Bier van de tap
		
Hertog Jan Premium Pils
25 cl./ 50cl.				
€ 3,00 / € 5,50		
		
Hertog Jan seizoensbier
Vanaf...								€ 4,50
		Leffe Blond											€ 4,50
		Leffe Brune 										€ 4,50
Bier op fles Vedett White											€
		Duvel												€
		Koninck											€
		Hertog Jan Triple 										€
		Hoegaarden Radler		 0,%								€
		Hoegaarden Radler		 2,0%								€
		Jupiler malt 											€
		Liefmans on the rocks										€
		Lindeboom Oud Bruin										€

4,00
4,75
4,00
4,75
2,60
3,75
2,60
4,00
3,75

Huiswijnen
		
		
Droge witte wijn 		
Chardonnay 					per glas €
		
Zoete witte wijn 		
Bereich Bernkastel		 			per glas €
		Rode wijn 			Merlot							per glas €
		Rosé				Grenache / syrah					per glas €

3,75
3,75
3,75
3,75

Wijntip			
		Rode Wijn 		 Conte di Campiano						per glas € 4,75
					Sangiovese, Emilia Romagna, 					per fles € 22,00
					
het bosfruit swingt t glas uit, ondersteund met
					fluwelen tannine.						
		
						
		Witte Wijn 		
Mount Riley							per glas € 4,95
					Sauvignon blanc, marlborough, tropisch fruit en 			
per fles € 23,00
					knisperend in het glas.									
															

																
		Prosecco 		
Pronol 0.2 ltr					
		
€ 7,75
Cava
Villa Conchi 0.375 ltr 							€ 12,75
		Champagne
Baron Fuentes grande reserve 0.375 ltr
€ 21,50
				
Whiskey & Cognac
		Whiskey			 Jameson Irish wiskey						€ 5,25
						Johnnie Walker red label blend, 					€ 5,25
						Glenlivet malt							€ 6.00
		Cognac				Remy Martin V.S.O.P.						€ 6,00
Gedestilleerd
		Binnenlands			
Jonge jenever 							€ 3,50
		Buitenlands			
Witte rum, Smirnoff Vodka, Gin,		
			
€ 4,50
						Jägermeister							€ 3,50
Likeuren
		Likeur				
Cointreau, Grand Marnier, Drambui, Baileys, Amaretto,		
€ 4,75
						Tia Maria, D.O.M. Bénédictine, Licor 43
P.S.V.

Port/Sherry/Vermouth

		
		

Rood of wit / Medium of dry / Martini			

€ 3,75

