GROEPENKAART
VANAF 17.00 UUR

Hoofd

Soepen
Tomatensoep
Chorizo – ricotta – paprika olie
Uiensoep
Toast gegratineerd met oude kaas
Soep van de chef

6.50
6.50
7.00

Voor
Ham meloen
10.50
Diverse soorten meloen – ham – crème fraîche
mango coulis – krokantje van ham
Geitenkaas tompouce
10.75
Bietengel – gemarineerde biet – noten crunch
Carpaccio runderbeef
12.50
Truffelcrème – pijnboompitten
gemarineerde olijven – rucola
oude kaas van kaasboerderij Mertens
Garnalen cocktail
10.50
Suikersla – sinaasappel – cocktailsaus
Tonijn sesam
12.50
Komkommer – rode peper – limoencrème

Duo kalfs- en varkensoester
21.00
Saus van Hertog Jan Weizener
Duo dorade en scampi
23.00
Saus van citroengras en kerrie
Bloemkoolrijst
17.50
Diverse bereidingen van groenten – saus van
citroengras en kerrie

Plate service
Truffel Burger
17.50
Truffelcrème – spek – cheddarkaas
Runderstoof
18.00
Prei – paprika – champignon – salade
Varkens saté
18.00
Varkenshaas – pindasaus – gebakken uitjes
kroepoek – atjar salade
De plate service gerechten worden geserveerd
met frites en mayonaise

Vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te
passen naar een vegetarische variant
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GROEPENKAART
VANAF 17.00 UUR

Na
Rood fruit in glas
8.25
Romanoff – frambozengel – cassis sorbet – rood
fruit
Chocolade
8.25
Parfait van pure chocolade – Tony Chocolony
panna cotta – mousse van karamel – witte
chocolade ganache – kitkat crumble – ferrero
rocher ijs
Coupe stroopwafel
5.00
3 bolletjes vanille ijs – stroopwafel
karamel saus – slagroom
Coupe aardbei
6.50
3 bolletjes vanille ijs – aardbeien
rood fruit coulis – slagroom
Koffie Baron Frits
6.00
Keuze uit: Koffie – cappuccino – espresso – thee
Kessels likeurtje en diverse zoetigheden
Special JQ’s coffee gin tonic
8.50
Koffiebonen – chocolade

Kids
Kids soep
Kleine portie tomaten soep
Pannenkoek naturel
Met stroop en poedersuiker
Friet met mayonaise en snack
Keuze uit frikandel óf kroket óf kipnuggets
Kids krokante kipburger
Kipburger – hamburger broodje – sla
tomaten ketchup – frietjes met mayonaise

Schatkistje
met verrassing
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4.00

3.50
5.50
5.50
9.00

