VOOR
17.00 uur tot 21.00 uur

Vlees
Gerookte kip
Mango salsa – gepofte paprika
spicy crème fraîche

8.50

Salade ham meloen
Serranoham – meloen – crème fraîche
mango dressing

9.00

Carpaccio runderbeef
11.50
Truffelcrème – parmezaanse kaas
pijnboompitten – gemarineerde olijf – rucola

Vis
Gerookte makreel en gebakken scampi
Citrus vinaigrette – komkommer
avocado crème

11.00

Poke bowl tonijn
12.00
Tonijn met sesamkorst - sushi rijst
gemarineerde groenten – oosterse dressing

Soepen
Italiaanse tomaten soep
Basilicum - croutons

6.00

Oosterse noodle soep
Noodles – lente ui – rode peper
bundelzwam –kip

6.00

Soep van het seizoen
Wisselende soep

6.50

Vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te
passen naar een vegetarische variant
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HOOFD
17.00 uur tot 21.00 uur

Vlees

Vis

Baron Burger
15.75
Tomaat tapenade – spek – cheddar kaas

Gebakken zalmfilet
Beurre blanc - citrus olie

19.50

Kip saté
Kippendij – pindasaus - gebakken uitjes
kroepoek – atjar salade

16.50

Duo van zeebaarsfilet en coquille
Saffraan saus

22.50

Varkensribroast van de grill
Met pulled pork en BBQ saus

19.50

Duo kalfsoester en varkensoester
Saus van morilles

20.50

Gebakken Runderbeef
Van het Hereford rund uit Kessel
Rode port saus

22.50

Baron Frits proeverij
Vanaf 2 personen
te bestellen
Proeverij van vlees en vis
25.00 p.p.

Vega / Pasta’s
Bloemkoolrijst
16.50
Ratatouille – saus van citroengras
Truffel pasta
Rucola – pijnboompitten
parmezaanse kaas

Pasta Baron Frits
15.00
Wisselende pasta van het seizoen
Pasta scampi
Indische curry saus

15.75

Bij onze vlees- ,vis- en vega
hoofdgerechten worden
diverse groenten en friet met
mayonaise geserveerd

Verrassingsmenu

Bijgerechten:
Extra friet
Extra groenten
Extra salade

Laat u verrassen door de
creativiteit van de chef
3-gangen
4-gangen

12.50

35.00 p.p.
39.00 p.p.

3.25
3.00
3.00

Vegetarisch gerecht óf het
gerecht is aan te passen naar
een vegetarische variant
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NA
17.00 uur tot 21.00 uur
Citrus merengue
Citrus merengue - yoghurt mousse
yoghurt crisp - limoncello ijs

6.50

Grand dessert
Een proeverij van onze
heerlijke desserts

Kokos makroon
Kokos makroon - gemarineerde ananas 7.00
pina colada schuim – ananas gel - kokos ijs
Blondie
7.50
Witte chocolade brownie
tony chocolony mousse – hazelnoot kletskop
salted caramel ijs
Cheesecake
Cheesecake – gemarineerd rood fruit
bosvruchten saus – cassis sorbet

7.50

Koffie Baron Frits
Keuze uit:
Koffie – cappuccino – espresso – thee
Kessels likeurtje en diverse zoetigheden

6.00

10.00

Frits shake
Rood fruit
Rood fruit smoothie met een vleugje
parfait amour - frambozen sorbet
rood fruit - framboos crispy
6.00
Banaan
Bananen smoothie met een vleugje
pisang ambon - ferrero rocher ijs
banaan - pistache crumble
6.00
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