Voorgerechten
Brood met smeersels
Kruidenboter, aioli & tapenade

5,50

Rundercarpaccio
Met Parmezaanse kaas, spekjes, groene pesto, kappertjes, rucola
& pijnboompitten

14,50

Toscaanse tomatensoep
Van Pomodori met basilicumdressing

6,80

Bretonse vissoep
Royaal gevuld met diverse soorten vis, schaal- & schaaldieren

9,50

Tonijn
Licht geschroeid met wakamé, zoetzure komkommer, gel van soja,
salade van avocado & krokantje van wasabi

12,50

Huisgemaakte viskoekjes
Van Noordzee vis met groene curry & salade met bosui, rode ui
& mango-limoen dipsausje

8,50

Runderpastrami
11,00
Met in balsamico gekarameliseerde zilveruitjes & gemarineerde tomaten
Couscous salade
Met Siciliaanse bloedsinaasappel, granaatappel, geroosterde groente
& crème fraiche

7,50

Hoofdgerechten
Runder bavette
24,50
200 gram gegrilde, met graan gevoerde Bavette met kruidenboter,
verse friet & koolsla
Kalfsentrecote
Met Gorgonzola picante, seizoensgroente, licht zoete saus van
marsala, met geroosterde jonge aardappels

23,50

Lamsstoof
Zacht gegaard met Ras el hanout, gegrilde groente & saffraanrijst

21,50

Dorade
Op de huid gebakken met risotto, zoetzure- & geroosterde venkel

19,00

Tonijn steak
Gegrild met antiboise, verse friet & diverse seizoensgroente

22,50

Mediteraanse Groenten Schotel
Gevuld met aardappel, Griekse yoghurt, diverse groente,
geserveerd met tzatziki & Parmezaanse kaas

16,50

Vega Wrap
17,50
Gevuld met kidney beans, zoete aardappel, gegratineerd met
Cheddar, crème fraiche geserveerd met een gekookte maiskolf & huisgemaakte
guacamole
Saté van Kippendijen
Spies van 200 gram, licht pikante pindasaus,
knapperige groenten, zoetzure komkommer & verse friet

17,50

Black Angus Burger
17,50
Met kaas, bacon, augurken, rode hamburgersaus,
geserveerd op een Italiaanse bol met een frisse koolsalade & verse friet
Ook vega te bestellen!
Vangst van de dag
Dagelijks wisselend visgerecht

dagprijs

Nagerechten
Aardbeien Trifle
Gelaagd dessert van aardbeien, chocolade & American chocolate chip
cookie

8,00

Dame Blanche
Van Bourbon vanille-roomijs, slagroom & warme chocolade

6,80

Gegrilde Ananas
Met kokos ijs & chocolade saus

8,50

Blondie
Frambozen sorbet ijs & verse frambozen

8,80

Koekela deluxe
Keuze uit verschillende koekela taarten geserveerd met vanille ijs,
chocolade saus & vers fruit

7,80

Kaasplankje
Vijf binnen- en buitenlandse kaasjes geserveerd met vijgencake &
cranberry compote

13,00

Koffieplankje Schrobbelèr
Kopje koffie met warme Tilburgse kruidenlikeur, slagroom & lekkernij

5,70

Special Coffee
6,90
Irish Coffee, Italian Coffee, Spanish Coffee, French Coffee, Baileys Coffee,
Coffee 43 & Coffee Dom
Bestel ook een heerlijk glaasje dessertwijn of port bij uw nagerecht!

