Welkom in het merkwaardige grensdorp Baarle-Nassau/Hertog waar 30 stukjes België en Nederland
in elkaar verweven zijn.

In het hart van deze enclave-gemeente bevindt zich, al sinds 1894, Den Engel met haar
bekende Brabantse gastvrijheid en ambiance.

Met plezier en vakmanschap verzorgen wij graag uw feest, vergadering, lunch, borrel, high-tea,
diner of hotelovernac hting.

Onze menukaart wisselt met de seizoenen en alleen de allerbeste en verse producten hiervoor
bereiken onze keuken.

Indien u een allergie of intolerantie heeft vraagt u dan ons team om u te adviseren.
Ook bij uw wijnkeuze kunt u hen vragen om een aanbeveling te doen.

Karakteristieke Brasserie
Groot Gezellig Terras
15 Luxe Hotelkamers
Sfeervolle Hotelbar
Fraaie Binnentuin
Diverse Feest- en Vergaderzalen

Singel 3 • 5111 CD Baarle-Nassau • +31(0)13 507 9330 • www.denengel-baarlenassau.nl

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Warme dranken
Elke koffie is ook cafeïnevrij verkrijgbaar meer prijs hiervan is € 0,20

Koffie
Café crème
Café crème Kannetje (1 persoon)
Koffie verkeerd; koffie met veel warme melk
Espresso
Espresso Ristretto (extra sterk) / Dubbele espresso
Cortado; espresso met een scheutje warme melk
Cappuccino; espresso met melkschuim
Latte Macchiato; espresso, veel melk en een volle schuimlaag
Verrijk uw latte macchiato met de lekkerste (alcoholvrije) Monin siropen.
Keuze uit: hazelnoot, karamel, vanille, witte chocolade, amaretto, crème brûlée, kaneel,
gingerbread, speculoos
Warme Chocomel
Tipje slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€

2,95
5,00
3,45
3,00
4,75
3,25
3,25
3,60

€ 0,65
€ 3,25
€ 0,55

Koffie en een beetje meer…
Café Den Engel; espresso met warme chocomel en marshmallows
Gemberkoffie; café crème, gembersiroop, room en geraspte gember
Koud geserveerd
IJskoffie; dubbele espresso, vanille-ijs en slagroom
Affogato Mochha ijskoffie; dubbele espresso, chocolade-ijs en
Tia Maria (ook alcoholvrij mogelijk)

€ 4,20
€ 4,20
€ 8,05
€ 9,20

Koffie met een scheutje…
Café latte Baileys; espresso met een flinke scheut warme melk en Baileys
Irish-, French-, Italian-, Spanish coffee

€ 7,20
€ 7,20

Thee
Bradley’s favorites theesmaken; English breakfast, earl grey,
groen (met citroen), rooibos, citroen, kamille, rood fruit,
gember/sinaasappel, Marokkaanse mint, rozenbottel, tropisch fruit
Bradley’s favorites theesmaken kannetje (1 persoon)
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met honing en een schijfje citroen
Chai latte; siroop met kruidnagel-, honing- en gember aroma, melk en melkschuim
Dirty Chai latte; espresso, kruidnagel-, honing- en gember aroma, melk en melkschuim

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

€
€
€
€
€
€

2,75
3,95
3,60
3,60
3,50
4,25

Zoete lekkernijen
Gebak
Roombotercake met slagroom
Appeltaart met slagroom
Chocoladebol met slagroom
Aardbeienvlaaitje met Hoogstraatse aardbeien, banketbakkersroom en slagroom
Vruchtenvlaaitje met vers fruit, banketbakkersroom en slagroom

€
€
€
€
€

3,90
4,45
4,45
5,75
5,75

Belgische wafels
Wafel met roomboter, confituur of nutella en poedersuiker
Wafel met slagroom en poedersuiker
Wafel met Hoogstraatse aardbeien en slagroom

€ 5,10
€ 6,10
€ 7,30

Borrelhapjes
Kaasblokjes jong belegen of oud
Knoflookolijven
Focacciabrood met aioli, tapenade en kruidenboter
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks)
Gemengd bittergarnituur; gefrituurde mini snacks (8 stuks)
Gemengd bittergarnituur; gefrituurde mini snacks (16 stuks)
Tapas schotel; koude- en warme hapjes (vanaf 2 personen € 17,00 p.p)
Terrashapjes plank met kaas,worst, olijf,brood,kruidenboter,chickenwing,butterfly en bitterbal
Nacho’s; pulled chicken, cheddarkaas, jalapeño salsa en crème fraiche

€ 6,50
€ 6,00
€ 5,60
€ 8,75
€ 8,00
€ 15,00
€ 34,00
€ 16,00
€ 9,50

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Dranken
Bieren van de tap
Jupiler pils 25 cl / Hertog Jan pils 25 cl
Jupiler pils 50 cl / Hertog Jan pils 50 cl
Leffe Blond / Leffe Dubbel
Hoegaarden witbier
Hertog Jan Weizener 30 cl / 50 cl
Tripel Karmeliet; rijk bier van hoge gisting (ook op fles verkrijgbaar 8,4%)
Seizoensbier ‘’ Victoria ‘’ sterk (8,5%) en verfrissend Belgisch blond bier

€ 4,25
€ 4,25

€
€
€
€
€
€
€

3,10
5,65
4,55
3,85
6,75
4,60
4,25

Fruitbieren op fles
€ 4,05

Kriek Belle Vue / Hoegaarden rosé / Liefmans Fruitesse

Baarlese streekbieren op fles
Van brouwerij “De dochter van de Korenaar”
Noblesse; pittig blond bier van hoge gisting 5,5 %
Bravoure; amberkleurig met lichte rooksmaak, van hoge gisting 6,5 %
Belle Fleur; lichtblond intens gehopt bier 6%
Crime Passionnel; originele tarwe. IPA met kruidige afdronk 7,5%
Finesse; 3 granen triple van gerst, tarwe en roggemout, lichtzoet 8,5%
Embrasse; intens donker bier, volmout tussen trappist en quadruppel 9 %

€
€
€
€
€
€

Van brouwerij Boslust
Boslust briesje; fris en goed door drinkbaar witbier 5,1%
Boslust blond; bier met body en een fruitig aroma 6,6%
Boslust Bazuin; tripel met zoet kruidige geur en smaak 8%

€ 4,35
€ 4,35
€ 4,55

Van brouwerij van Sas
Green Day IPA; bitter met fruitige hoptonen 6,4%
Blondie; met verse gember en fruitige hoppen 7%
Brood; donker, dubbel 7,5%
Prince; kruidige tripel met een krachtige en hoppige smaak 8%

€
€
€
€

4,55
4,55
4,55
4,55

€
€
€
€
€
€

4,55
3,85
4,40
4,40
3,85
4,95

€
€
€
€

3,30
3,30
3,30
4,55

4,25
4,35
4,35
4,55
4,55
4,55

Bieren op fles
Westmalle trappist dubbel 7% / Westmalle trappist tripel 9,5%
€ 4,40
Corona; fris Mexicaans bier 4,5%
La Chouffe; Ardens blond kabouterbier 8,0%
Duvel; blond bier van hoge gisting 8,5% / Brugse Zot heerlijk fris goudblond bier 6%
Palm / De Koninck; 5,2%
Pauwel Kwak; amberkleurig Belgisch bier in karakteristiek glas 8,4%

Alcoholarm en alcoholvrij bier
Jupiler Blue 3,3 % / Jupiler 0,0 %
Hoegaarden Radler 2,0 %
Hoegaarden wit 0,0% / Hoegaarden citrus 0,0% / Hoegaarden rosé 0,0%
Leffe Blond / Leffe Dubbel 0,0%

€ 4,25

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Frisdranken
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Chaudfontaine naturel of bruisend 250 ml
Chaudfontaine naturel of bruisend 500 ml
Coca Cola, - zero, Fanta Orange, Sprite, Cassis, Chocomel
Fuze tea (black tea peach hibiscus, green, green mango chamomile)
Schweppes Agrum
Tonic, Ginger Ale, Rivella light, Bitter lemon, Jus d ‘orange, appelsap, tomatensap
Verse jus d‘ orange
Fever Tree Indian, Fever Tree Elderflower, Fever Tree Ginger beer
Fentimans rose lemonade
Red Bull

3,05
4,60
3,05
3,05
3,05
3,05
4,40
3,50
3,50
4,60

Cocktails
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 9,90
€ 10,50
€ 9,90
€ 9,90
€ 9,90
op aanvraag

Hugo; Cava, Elderflower tonic, citroen, bruiswater en een takje verse munt
Aperol Spritz; Aperol, Cava en bruiswater
La vie en rosé; Martini bianco, verse aardbeien, rose lemonade en rozenblaadjes
Lazy red cheeks; Zuidam vodka, verse frambozen, limoensap en violette siroop
Porn Star Martini; Vanille vodka, passievrucht met een glaasje Cava
Mojito; Havana club, limoensap, suikersiroop en verse munt
Strawberry mojito; Havana club, limoensap, suikersiroop, verse munt en aardbeien
Baarle mule; Laat je verrassen met deze frisse cocktail met watermeloen
Espresso Martini; espresso, vodka, koffielikeur
Pina Colada, mix van heerlijke Caribische smaken: ananas, kokosnoot en rum
Cocktail & Gin van de maand; vraag onze medewerkers naar de huidige suggestie

Mocktails
Virgin blueberry Hugo; Elderflower siroop, limoen, bruiswater, blauwe bessen en verse munt
Lemon Squash; vers geperst sinaasappelsap, limoensap en grenadine
Virgin Pink; Fentimans rose lemonade, violettesiroop, limoen en verse frambozen
Virgin Porn Star; vanillesiroop, passievruchtensap en passievrucht
Virgin Mojito verfrissende cocktail op basis van munt en limoen
Virgin Gin Tonic met limoen en zachte botanische kruiden
Virgin Pink Gin Tonic met framboos en een licht bittertje

Sangria’s

per glas (25cl)

Rode Sangria met vers fruit
Witte Sangria met vers fruit
Sangria 43; witte sangria met licor cuarenta Y Tres

€ 5,70
€ 5,70
€ 7,25

€
€
€
€
€
€
€

5,30
4,85
5,90
5,30
4,85
5,85
5,85

per karaf (1 ltr)
€ 17,50
€ 17,50
€ 21,50

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Aperitief
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Martini rood / wit / extra dry / Fiero
Campari / Fonseca ruby port / Fonseca white port
Fonseca tawny 10 years / Dow ‘s Nirvana port
Sherry dry / sherry medium
Sherry Tio Pepe
Pineau de Charentes blanc
Crodino alcoholvrij
Gancia
Ricard, pernod

4,25
4,90
7,10
4,25
4,65
4,70
3,55
4,25
5,10

Gin & Tonic
Pink 47; Fentimans rose lemonade, rood fruit en limoenzeste
Bulldog; Fever Tree Elderflower, verse gember en citroenzeste
Hendrick ‘s; Fever Tree tonic, verse komkommer en pepers
Monkey 47; Fever Tree tonic, braam en salie
Gin Mare; Fever Tree tonic, rozemarijn en citroenzeste
Cocktail & Gin van de maand; vraag onze medewerkers naar de huidige suggestie

€ 8,50
€ 9,55
€ 9,55
€ 13,50
€ 13,50
op aanvraag

Baarlese streekdistillaten van “Zuidam”
Grensneutje; likeur met amandel en kaneel
Jonge graanjenever
Oude graanjenever; 1 jaar
Oude graanjenever; 5 jaar
Korenwijn; 1 jaar
Korenwijn; 5 jaar

€
€
€
€
€
€

3,35
3,35
3,85
5,10
4,55
8,40

Overige neutjes
Bessenjenever / vieux / Schrobbelèr / Beerenburger / Jägermeister

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

€ 3,50

Likeuren
Advocaat met slagroom
Apfelkorn
Grand Marnier cordon rouge / Cointreau / Drambuie / d.o.m. Benedictine
Amaretto Disaronno / Tia Maria / Kahlua / Baileys
Sambucca / Limoncello / Frangelico / Licor 43
Malibu / Passoa / Safari
Diverse shotjes; Italiaantje, Rocketshot, Boswandeling, Source

€
€
€
€
€
€
€

4,10
4,10
5,55
5,55
5,30
4,50
4,15

€
€
€
€
€
€
€
€

5,35
6,05
8,15
5,35
6,05
8,15
5,35
6,15

Vodka & Rum
Smirnoff vodka
Zuidam vodka
Grey Goose vodka
Bacardi Superior
Bacardi black
Ron Bacardi 8 años
Havana club 3 años
Havana club 7 años

Digestief
Bas Armagnac 3 jaar
Bas Armagnac VSOP
Bas Armagnac XO
Cognac VS
Cognac VSOP
Cognac XO
Calvados reserve 3 jaar
Calvados reserve 12 jaar
Grappa di Merlot

€ 6,20
€ 8,90
€ 9,85
€ 6,70
€ 9,45
€ 11,20
€ 6,45
€ 11,45
€ 9,85

Whiskey
Millstone Olorose single malt – Zuidam distillers
Ballantine ‘s / Jameson / Johnny Walker red label / Four Roses / Famous grouse
Johnny Walker black l / Glennfiddich 12 y single malt / Jack Daniels / Chivas regal

€ 7,45
€ 6,45
€ 7,45

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Wijnkaart
Beste wijnliefhebber,
Onze wijnkaart is met alle zorg voor u samengesteld. U vindt klassieke wijnen maar ook
een selectie ‘nieuwe wijnen’ van uitstekende wijnhuizen waar wij u graag kennis mee laten
maken. Mocht u vragen hebben over onze wijnen dan staan wij u graag te woord.

Mousserend

per glas

Cava Diagonal, Brut, Covides, Spanje
€ 6,20
Fris aroma met een fijne pareling met een zachte, fruitige afdronk
Cava L’Arboc 1919 Rosado, Brut Rosé, Spanje
Fris en zacht in de mond, met mooie zuren en indrukken van aardbeien
Laurent Aubriot, Brut Frankrijk
Fris en zacht in de mond, met mooie zuren en een lichte afdronk
Moët & Chandon Brut Imperial, Frankrijk
Verfijn en fris goudgeel met mooie bubbels
Moët & Chandon Rosé Imperial, Frankrijk
Sprankelende rosé aardbei en framboos gecombineerd met rijpe en fruitige smaken
Moët & Chandon Ice Imperial, Frankrijk
De eerste champagne die u met ijs hoort te drinken, licht zoet (demi-sec)
Moët & Chandon Rosé Ice Imperial, Frankrijk
De rosé die met ijs geserveerd wordt met een fruitige afdronk
Ruinart Blanc de Blancs, Frankrijk
Een verfijnde lichtvoetige champagne met veel fruit

per fles
€ 31,15
€ 31,25
€ 47,50
€ 62,00
€ 62,00
€ 72,00
€ 75,00
€ 117,50

Witte wijnen
Chardonnay, Croix d’Or, Frankrijk
€ 5,10
Volle ronde wijn met aroma’s van citrus en grapefruit
Sauvignon blanc, Croix d’Or, Frankrijk
€ 5,10
Verfrissend, fruitig en toegankelijk
Viognier, Le Grand Noir, 2018, Frankrijk
€ 6,05
Volle ronde wijn met aromatische geuren van witte perzik en lentebloesem
Babydoll, 2020, Nieuw Zeeland
€ 7,15
Sauvignon Blanc, fruitig maar niet te droog
Pouily Fumé, le Domaine Saget, Loire 2014, Frankrijk
Sauvignon blanc met aromatische geuren van peer en perzik en een fruitig boeket
Chablis, Louis Latour, Bourgogne 2017, Frankrijk
Chardonnay met citrus aroma en een mooie balans tussen het zuur en de minerale toets

€ 26,25
€ 26,25
€ 30,65
€ 36,00
€ 34,50
€ 39,95

Baarlese streekwijn van Wijngaard Hof van Baarle
Enclaves wit, 2019
€ 5,70
Een zachte, droge witte wijn met soepele afdronk op basis van 4 druivenrassen.
Een deel hiervan staat in de Belgische enclave van de wijngaard.
Hertogen rood, 2018
€ 7,25
Een volle, rode wijn met aroma’s van vanille en zwarte bramen. De wijn heeft
gedurende 6 maanden op houten vaten van Amerikaans eiken gelegen.

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

€ 28,00
€ 36,00

Onze suggestie voor bij de mosselen

per glas

Chenin Blanc, Coastal Region, M.A.N. , Zuid Afrika
Frisse smaak met een lichte kruidigheid en een vleugje honing

€ 5,85

per fles
€ 28,50

Rosé wijnen
Syrah, Croix d’Or, Pays d’Oc, Frankrijk
€ 5,10
€ 26,25
Heldere, lichtroze kleur. Frisse en soepele smaak
Mourvèdre-Grenache, La Fage Miraflors 2018, Côtes du Roussillon, Frankrijk
€ 31,75
Lichte, zalmroze kleur. Fruitig aroma met bosaardbeien en frambozen. Vleugje anijs en citrus

Rode wijnen
Sommos, Merlot, Tempranillo , Spanje
€ 5,10
Donkere robijnachtige kleur met veel fruit. Zachte, ronde afdronk
Negroamaro, I Muri, 2017, Puglia, Italie
€ 5,70
Zachte en soepele wijn, rond van smaak met rijpe zwarte kersen en bramen
Malbec, Broquel 2017, Mendoza, Argentinië
€ 6,50
Krachtige, geconcentreerde wijn. Volle rijke smaak met zoethout en vanille
La Bastide Dauzac, Andre Lurton, Margeaux, 2012, Frankrijk
Soepele robijnrode wijn vol vruchten. Zachte afdronk

€ 26,25
€ 28,00
€ 31,00
€ 49,75

Alcoholvrije wijnen
Riesling , witte wijn
€ 5,10
Geur van groene appels en limoen, met een fruitige smaak met een lange afdronk
Shiraz, rode wijn
€ 5,10
Levendige rode kleur met hints van chocolade en sterke aangename tannines

Dessert wijnen
Enrique-Mendoza, Alicante, Spanje, 2017
Een zoete wijn van moscatel en muscat de Alexandria druiven
Grenache, Maury Rouge, Côte du Roussillon, 2014, Frankrijk
Aroma van zwarte bes, cacao, karamel en gestoofd fruit

€ 6,75

€ 34,50

€ 5,70

€ 27,75

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Lunch
U kunt kiezen uit wit stokbrood of een meergranenbol
Broodje belegd met achterham of kaas
Broodje met kipkerrie salade
Broodje gezond met ham, kaas, ei, sla, tomaat, komkommer, rauwkost en mayonaise
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 pulled chicken licht pikante kip met rauwkost en salade
Gegratineerd broodje uit de oven met spek, champignons, ui en kaas

€ 6,40
€ 7,75
€ 8,50
€ 8,90
€ 10,85
€ 5,50
€ 8,95
€ 16,75
€ 15,50
€ 13,50
€ 12,50

Eiergerechten
u kunt kiezen uit spelt- bruinbrood of wit zuurdesembrood
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
Tosti ham-kaas van de grill met Sambasaus
Clubsandwich op geroosterd zuurdesembrood met gegrilde kipfilet, sla, spek,
tomaat en spiegelei
Lunchplankje vlees met kipkerriesalade, carpaccio, vleeskroket en
een romige bloemkoolsoep met een vleugje truffel
Lunchplankje vis met krabsalade, gerookte zalm, garnalenkroket en een kopje mosselsoep
Angusburger met Goudse kaas, gekarameliseerde ui, sla, tomaat, augurk en Vlaamse frietjes

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

€ 7,70
€ 15,50
€ 13,50
€ 15,50
€ 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, mosselsoep, scampi en coquille
Geay Oesters nr. 2 zacht- en krokant tegelijk met een fijne ziltigheid
Natuur, geserveerd op ijs met peper en citroen
Half dozijn
Oosterse wijze met wakame, soja, gember en citrus
Half dozijn
Bruchetta met burrata, tomatensalade, Coppa di Parma, siroop van aceto balsamico

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

Salades voorgerecht of maaltijdsalade
Salade Fruits de Mer, scampi, mosselen, coquille, kokkels en vongole
Salade carpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Supplement ganzenleverkrullen
Salade gefrituurde geitenkaas met Hoogstraatse aardbeien, Balsamico en walnoot
Salade Caesar gegrilde kip, croutons, Parmezaan, pancetta, Romaanse sla en tomaat

€ 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
Coquille met gestoofde spinazie, zeekraal en beurre blanc-saus
Duo van kalfswangetjes & zwezerik met gestoofde groenten en jus van rozemarijn

€ 16,50
€ 17,50
€ 17,50

Soepen
Tomatensoep met soepballetjes
Thaise mosselsoep met gele curry en koriander
Romige bloemkoolsoep met bosui en truffelolie

€ 6,90
€ 7,20
€ 7,20

Deze gerechten zijn ook vegetarisch (verkrijgbaar)!

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Hoofdgerechten
Vlees
Angusburger met Goudse kaas, gekarameliseerde ui, sla, tomaat, augurk en Vlaamse frietjes
* Varkenshaas met gebakken spekjes, ui en champignons
* Entrecôte van de Big Green Egg premium stuk rundvlees met een klein vetrandje
Saté van kipfilet met satésaus, kroepoek, atjar, sajoerboontjes en ei met nasi of friet
Trio van zwezerik, kalfswangetje en kalfsoester met rozemarijn jus,
groente van het seizoen en terrine van aardappel
* Filet Pur het malste stuk vlees van het rund
Spare ribs uit de oven met barbecuesaus of ketjapsaus, gemengde salade en frietjes

€ 18,00
€ 20,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 24,50
€ 32,50
€ 23,50

* Bij deze gerechten serveren wij frietjes, terrine van aardappel en seizoensgroenten
U heeft de keuze uit peper-, champignon- of bearnaisesaus

Vis
6 Gamba’s a la plancha geserveerd met knoflooksaus, gemengde rucola en frietjes
Roodbaars met kruidenkorst, crème fraiche, gestoofde spinazie, zeekraal en frietjes
Frutti di Mare, pasta met scampi, mosselen, coquille, kokkels en vongole,
geserveerd met knoflookkruiden-olie, Parmezaan en tomatenconcassé
Zalm Terriyaki, met roergebakken groenten, Basmati-rijst en sesam
Gegratineerde kreeft met kruidenkorst en kaas, gestoofde spinazie, zeekraal en frietjes

€ 29,50
€ 21,50
€ 24,50
€ 19,75
€ 45,00

Heeft u graag een frisse gemengde salade bij uw gerecht?
Frisse salade met cerise tomaat, ui, rauwkost, Parmezaan en croutons
Frisse salade met cerise tomaat, ui, rauwkost, Parmezaan en croutons

1 a 2 pers. € 2,50
3 a 4 pers. € 4,75

Vegetarisch / Vegan
Vegetarische hamburger van avocado, met Cheddar, salsa, rode ui, sla en frietjes
€ 17,75
Thaise vegan curry met zoete aardappel, tofu, kikkererwten en cashewnoten
€ 17,75
Gado Gado vegansaté, tempeh, Basmati-rijst, satésaus, kroepoek, atjar, sajoerboontjes en nootjes € 17,75

Mosselen
Mosselen naturel gekookt met een groenteboeket
Mosselen op Antwerpse wijze gekookt met witte wijn en groenteboeket
Mosselen op Spaanse wijze gekookt met tomaat, Chorizo, knoflook en wijn
Onze mosselspecialiteiten worden geserveerd met frietjes en mosselsausjes

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

€ 27,50
€ 28,50
€ 28,50

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
Thaise mosselsoep met gele curry en koriander
Bruchetta met burrata, tomatensalade, Coppa di Parma, siroop van aceto balsamico (vegetarisch mogelijk)

Hoofdgerechten
* Varkenshaas met gebakken spekjes, ui en champignons
Zalm Terriyaki, met roergebakken groenten, Basmati-rijst en sesam
Thaise vegan curry met zoete aardappel, tofu, kikkererwten en cashewnoten
* Entrecote van de Big Green Egg premium stuk rundvlees met een klein vetrandje
* Bij deze gerechten serveren wij frietjes, terrine van aardappel en seizoensgroenten
U heeft de keuze uit peper-, champignon- of bearnaisesaus

Desserts
Coupe aardbeien; Hoogstraatse aardbeien, vanille-ijs en slagroom
Irish-, French-, Italian- of Spanish coffee/ Koffie met likeur naar keuze
Crème Brûlée romige vanille crème onder een knapperig laagje gekarameliseerde suiker
Kaasplankje, 5 verschillende kazen van kaasaffineurs van Tricht met vijgen compote

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Kinderkaart waarbij de kinderen een leuk cadeautje mogen pakken uit de schatkist.
Voorgerechtjes
Tomatensoep met balletjes (ook vegetarisch verkrijgbaar)
Ganda-ham met meloen
Scampi in knoflook met brood

€ 4,50
€ 7,95
€ 8,95

Hoofdgerechtjes
Pasta Bolognese
Kinderbiefstuk 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
Pavlova met romige- vanille hangop en zomers fruit
Callebaut chocolademousse met Crème Chantilly en zoute karamelparels
Crème Brûlée romige vanille crème onder een knapperig laagje gekarameliseerde suiker
Kaasplankje; 5 verschillende kazen van kaas affineurs van Tricht met vijgencompôte
Tip: heerlijk in combinatie met een glaasje rode dessertwijn ‘’Maury Rouge’’

€
€
€
€

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

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

Heeft u een allergie? Voor allergenen-informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers

