Lunch
U kunt kiezen uit stokbrood, meergranenbol, spelt- bruinbrood of wit zuurdesembrood
Voor extra ingrediënten vragen we € 1,00
Broodje belegd met achterham of kaas
Broodje met hummus, gegrilde groenten en geitenkaas (lauw-warm)
Broodje gezond met ham, kaas, ei, sla, tomaat, komkommer, rauwkost en yoghurtsausje
Filet Americain Martino met uitjes, augurk en gekookt ei en Martinosaus
Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompitjes, spekjes , rucola en acetosiroop
Supplement ganzenleverkrullen
Twee rundvleeskroketten van de Bourgondiër met mosterd
Twee garnalenkroketten met cocktailsaus
Broodje gerookte zalm met guacamole, rode ui, sla en kappertjes
Broodje serranoham met tomaat, mozzarella uit de oven, rucola en aceto
Broodje ham en asperge- ei salade

€ 6,40
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,90
€ 10,85
€ 5,50
€ 8,95
€ 16,75
€ 15,50
€ 8,75
€ 8,30

Eiergerechten
Omelet met groenten en spekjes
Uitsmijter ham of kaas of spek
Uitsmijter “Den Engel” met ham, tomaat en gesmolten kaas

€ 9,70
€ 9,70
€ 10,05

Lunchsuggesties op de volgende pagina vindt u onze salades
Clubsandwich op geroosterd zuurdesembrood met gegrilde kipfilet, sla, spek,
tomaat en spiegelei
Tosti ham-kaas van de grill met Sambasaus
Lunchplankje vlees met ham, aspergesalade, carpaccio, vleeskroket en
een kopje lente- ui knoflooksoep
Lunchplankje vis met garnalensalade, gerookte zalm, garnalenkroket en een kopje vissoep
Gebakken kipblokjes met paprika, ui, taugé en ketjapsaus
Angusburger met Goudse kaas, pulled pork, ui, sla, tomaat, augurk en Vlaamse frietjes
Burger brie met rucola, truffelmayonaise en gekarameliseerde ui en Vlaamse frietjes

€ 15,50
€ 7,70
€ 13,50
€ 15,50
€ 13,70
€ 18,00
€ 18,00

Brasseriekaart
Koude voorgerechten
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Supplement ganzenleverkrullen
Rundercarpaccio Urbani met warme romige pasta en geschaafde truffel
Supplement ganzenleverkrullen
Visproeverij, zalm, oester, vissoep, scampi en coquille
Fine de Claire oesters 6 stuks met keuze uit:
Natuur, geserveerd op ijs met peper en citroen
Oosterse wijze met wakame, soja, gember en citrus
Rolletjes van gegrilde courgette met ham, geitenkaas, pesto, rucola en aceto

€ 15,50
€ 5,50
€ 17,90
€ 5,50
€ 16,50
€ 18,75
€ 18,75
€ 14,50

Salades voorgerecht of maaltijdsalade
Salade gerookte zalm, asperges, kwartel ei, bieslookdressing
Salade carpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Supplement ganzenleverkrullen
Salade gefrituurde geitenkaas met couscous, gegrilde groenten, amandel en
chimichurri dressing
Salade Caesar, gegrilde kip, croutons, Parmezaan, pancetta, romaanse sla,
cerise tomaat en caesardressing

€ 17,50 € 22,75
€ 20,75
€ 5,50
€ 14,50 € 19,75
€ 14,50 € 19,75

Warme voorgerechten
3 gamba’s a la plancha met knoflooksaus, rucola en kruidenboterbroodje
Zwezerik met witte en groene asperges, lamsoren, truffeljus en cassave krokantje
Coquille met babyprei, boterjus en crumble van chorizo

€ 16,50
€ 20,50
€ 17,50

Soepen
Tomatensoep met soepballetjes
Romige lente ui knoflook soep met spekjes
Vissoep met vis en scampi
Aspergesoep met witte en groene asperges en tuinkruiden

€
€
€
€

6,90
7,20
8,70
7,00

Hoofdgerechten
Voor extra ingrediënten vragen we € 1,00

Vlees
Angusburger met Goudse kaas, pulled pork, ui, sla, tomaat, augurk en Vlaamse frietjes
Burger Brie met rucola, truffelmayonaise, gekarameliseerde ui en Vlaamse frietjes
Saté van kipfilet met satésaus, kroepoek, atjar, sajoerboontjes en ei
u heeft de keuze uit frietjes of nasi
Kalfsribeye van de bbq met gerookte look jus, seizoensgroenten, vulkaanaardappel
Runderhaasbiefstuk met peper- champignon- of bearnaisesaus, groente van het seizoen
en frietjes
Twee kleine kipschnitzels met tomaat en mozzarella, basilicum tomatensaus,
seizoensgroenten en vulkaanaardappel
Spare ribs uit de oven met barbecuesaus of ketjapsaus, gemengde salade en frietjes

€ 18,00
€ 18,00
€ 18,50
€ 23,50
€ 38,50
€ 18,00
€ 23,50

Vis
6 Gamba’s a la plancha geserveerd met knoflooksaus, gemengde rucola en frietjes
Sliptongetjes in roomboter gebakken geserveerd met citroen, frietjes, remouladesaus en
gemengde salade
Bouillabaise gevuld met diverse vissoorten, scampi en aardappel en groenten,
geserveerd met kruidenboterbroodje
Kreeft van de barbecue met kruidenboter, gegrilde groenten en frietjes
Kreeft Bellevue lauwwarm geserveerd met kropsla, citroenmayonaise en cocktailsaus

€ 32,50
€ 28,50
€ 28,50
€ 58,50
€ 58,50

Vegetarisch
Vegetarische hamburger van avocado, met Cheddar, salsa, rode ui, sla en frietjes
Risotto met witte en groene asperges, lamsoren, doperwten en mint
Vegetarische pasta met tomaat pesto saus, gegrilde groenten gegratineerd met mozzarella

€ 17,75
€ 17,75
€ 17,75

Asperges
Asperge Flamande met ham, ei, boterjus en peterseliekrieltjes
Asperge Zwezerik met truffeljus, lamsoren en peterseliekrieltjes
Asperge Zeebaars met coquille, kreeftenhollandaise en peterseliekrieltjes

€ 19,50
€ 32,50
€ 26,20

Baronie keuzemenu

€ 40,50

Voorgerechten
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Salade Caesar met gegrilde kip, croutons, Parmezaan, pancetta, romaanse sla,
cerise tomaat en caesardressing
Aspergesoep met witte en groene asperges en tuinkruiden
Vissoep met vis en scampi

Hoofdgerechten
Twee kleine kipschnitzels met tomaat en mozzarella, basilicum tomatensaus,
seizoen groenten en vulkaanaardappel
Sliptongetjes (2 stuks) in roomboter gebakken, geserveerd met citroen, frietjes,
remouladesaus en gemengde salade
Vegetarische pasta met tomaat pesto saus, gegrilde groenten gegratineerd met mozzarella
Asperge Flamande met ham, ei, boterjus en peterseliekrieltjes

Desserts
Coupe aardbeien; Hoogstraatse aardbeien, vanille-ijs en slagroom
Irish-, French-, Italian- of Spanish coffee/ Koffie met likeur naar keuze
Chocoladebrownie met wit chocolade-ijs en rood fruit
Kaasplankje, 5 verschillende kazen van kaasaffineurs van Tricht met vijgen compote

Kinderkaart waarbij de kinderen een leuk cadeautje mogen pakken uit de schatkist.
(tot 12 jaar)

Voorgerechtjes
Tomatensoep met balletjes (ook vegetarisch verkrijgbaar)
Ganda-ham met meloen
Scampi-spiesje met knoflook en brood

€ 4,50
€ 7,95
€ 8,95

Hoofdgerechtjes
Pasta Bolognese
Kipschnitzel met friet, appelmoes en mayonaise
Kipnuggets of kipsaté met friet en appelmoes
Cheeseburger met frietjes en tomatenketchup

€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75

Kinder dessert
Kinder-roomijs; 2 bolletjes naar keuze: aardbei-, vanille- of chocolade-ijs

€ 4,95

Desserts met o.a. ambachtelijk roomijs van D’n Italiaan uit Baarle-Nassau
Kinder-roomijs; 2 bolletjes naar keuze: aardbei-, vanille- of chocolade-ijs
Dame Blanche; vanille-ijs en warme Callebaut-chocoladesaus en slagroom
Hoogstraatse aardbeien; met poedersuiker en slagroom
Coupe aardbeien; Hoogstraatse aardbeien, vanille-ijs en slagroom
Aardbeien Romanoff; Hoogstraatse aardbeien, vanille-ijs en aardbeienroom met
een vleugje Vodka
Red Velvet; Red velvet-ijs met witte chocolade-ijs, frambozen en slagroom
Vruchtensorbet; diverse smaken sorbetijs en vers fruit
Chocoladecoupe; Ganache, witte chocolade-ijs en chocolade-hazelnootcrunch-ijs en slagroom
Coupe d’Amour; complete ijsverrassing voor 2 personen
Bbq s’mores; dip van chocolade, gezouten karamel, marshmallows met koek en aardbeien
Mangoparfait met gekarameliseerde ananas en passievruchtcoulis
Chocolade brownie met wit chocolade-ijs en rood fruit
Kaasplankje; 5 verschillende kazen van kaas affineurs van Tricht met vijgencompôte
Tip: heerlijk in combinatie met een glaasje Pineau de Charentes blanc

€
€
€
€

4,95
7,75
7,50
9,95

€ 9,95
€ 8,95
€ 8,50
€ 7,75
€ 16,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 14,95
€ 4,70

