S

Wij doen graag ons uiterste best
om voor u iets heerlijks neer te zetten.
Mocht u een allergie hebben
horen wij dit
natuurlijk graag!

Soep van de dag € 5,75
zoals de naam het al zegt:
een wisselende soep van de dag
Tomatensoep € 5,75
tomatensoep
met gehaktballetjes
en groenten √
Franse uiensoep € 6,25
franse uiensoep met croutons
en gesmolten kaas erop √

√= vegetarisch te bestellen

S

W
Breekbrood € 5,25
breekbrood met huisgemaakte
aioli en uien-tapenade √

Kip cocktail € 8,50
heerlijk frisse sla met gerookte kip,
bleekselderij, mandarijntjes,
appel en cocktailsaus
Zalm met toast € 9,50

Salade Geitenkaas € 10,50/13,50*
met een plak warme geitenkaas,
gebakken spek, honing,
gedroogde cranberry, tomaat,
walnoten en croutons √
Salade Caprese € 8,50/11,50*
met mozzarella, tomaat,
komkommer, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en balsamicostroop√
Salade Ossenhaas € 11,50/14,50*
met ossenhaaspuntjes, paprika,
ui, taugé gebakken in sojasaus
met sesamzaadjes
√= vegetarisch te bestellen

*prijs salade als hoofdgerecht

gerookte zalm met rode ui,
kappertjes en mieriksworteldressing,
geserveerd met toast

Rundercarpaccio € 9,95
met rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, kappertjes,
spekjes en truffelmayonaise
Scampi’s in look € 8,75
gebakken scampi’s in knoflook-olie
geserveerd met brood

√= vegetarisch

V
Vegetarische wrap € 14.50
wrap gevuld
met heerlijke groenten en brie
uit de oven, gegratineerd met kaas
en zachte mosterdsaus
Gevulde courgette € 13,95
met paprika, ui, champignon,
met een licht pikante tomatensaus
gegratineerd met kaas
Geitenkaasloempia’s € 13,95
geitenkaasloempia’s met walnoten,
zongedroogde tomaat, salade
en balsamico stroop

V

V
“Tante Boefie’s” schnitzel € 16,50
gegratineerd met kaas, paprika,
champignons, ui en spek

Kipsate€ 11,95

kipsate met satésaus, atjar, kroepoek,
gefruite uitjes en salade
3 stuks € 14,95
4 stuks € 16,95

Ossehaaspuntjes € 18,50
malse ossehaaspuntjes uit de wok
met groenten, soyasaus
en sesamzaad

De Hamburger van Tante Boefie

€ 14,95

met spek, cheddarkaas,
baconsaus, sla, komkommer,
tomaat, ui en augurk

Topper “Tante Boefie” € 19,00

vlees aan de spies!
sparerib, kipfilet, varkenshaas, biefstuk
met saus naar keuze

Sliptongen

terug van weggeweest!
Sliptong met verse remouladesaus
2 stuks €18,50
3 stuks €23,50

Zalmfilet € 17,95

zalmfilet van de grill
met citroen, rozemarijn
en wittewijn-saus

Homemade Fish & Chips€ 14,95

heerlijke witvis gebakken in bierbeslag
met patat en verse remouladesaus

V

Hongaarse Goulash € 17,95
heerlijk huisgemaakte
rundvlees-goulash

Biefstuk van de haas € 22,50

heerlijk mals(±200 gram) van de grill
met saus naar keuze

Spareribs € 15,95
de lekkerste van de regio!!
keuze uit pittige of zoete marinade
onbeperkt spareribs eten
van maandag t/m woensdag
voor € 17,50 !!!

S
Kindermenu € 6,95

keuze uit: kroket, frikandel, kipnuggets,
vissticks of spareribs
met frites en appelmoes

Frites, € 2,50
rijst,of sla € 2,50
Groenten € 2,75
Warme sauzen € 2,00
Koude sauzen € 0,50

Wijnen
Croix D’or Chardonnay

Een aantrekkelijke blend van de vettige chardonnay en de mildfruitige terret.
Dit maakt de wijn soepel en aangenaam met tonen van appel en citroen,
de afdronk heeft een klein bittertje. Aanrader bij zalm en pasta

Villa san Martino - Pinot Grigio/Chardonnay
Deze Pinot grigio is schitterend lichtgeel en heel helder van kleur.
Heerlijk geparfumeerd met impressies van conference peren en ananas.
Rond, zacht en fris in de mond, top bij witte vis.

Glas

Fles

€ 3,50

€ 18,75

€ 3,75

€ 21,50

€ 3,60

€ 19,50

€ 3,60

€ 19,50

€ 3,50

€ 18,75

Pasquiers Sauvignon/Vermentino
Fris geurende en levendige witte wijn.
Zuiver en zacht in de mond met tonen van groene appel en meloen.
Zeer geschikt bij salades en vis

Lazy Lizard Grenache Rosé
Een frisse rosé met in het stuivende aroma nuances van bessen en frambozen.
Sappige en frisdroge smaak
Heerlijk in combinatie gegrild vlees

Croix D’or Rose

Zachte, soepele en fruitige rosé uit Frankrijk.
De wijn heeft een mooie kleur van verse aardbeien.
De geur is fris en fruitig met indrukken van bosbessen en hints van veldbloemen.
Zeer aangenaam van smaak; fris, soepel, fruitig (frambozen en aardbeien).
Elegante, uitgebalanceerde, milddroge afdronk

Domaine Guiraud - Les Cerises, Saint-Chinian
De lichtpaarse wijn geurt en smaakt naar fris rood fruit.
De wijn heet les Cerises omdat hij aromatisch gezien vooral veel gelijkenissen vertoont
met kersensap en omdat de kers - net als de wijn - de eerste rijpe vrucht is van het jaar

Croix D’or Merlot

-

€ 19,50

Pittige, karakteristieke Merlot.
Uitnodigende neus, aantrekkelijk en stoer.
In de mond vol, krachtig, veel fruit en sappig

€ 3,50

€ 18,75

Beauté du Sud Cabernet / Syrah

€ 3,75

€ 21,50

De zwoele, rijp geoogste syrah in combinatie met de "koelere" cabernet
van hoger gelegen percelen zorgen voor een wijn die romig, zwoel en kruidig is,
maar die tegelijk mooie tannines, fijne zuren en een aangename cassistoon bezit.

