AFHAALMENU
VRIJDAG :
ZATERDAG:

17 U TOT 20 U
17 U TOT 20 U

ZONDAG:

12 U TOT 14 U
17 U TOT 20 U

We hebben terug de kans gekregen
om lamsvlees te bestellen.
Omdat we ook voorstander zijn van de korte keten, hebben
we ervoor gekozen om een suggestie aan te bieden met
lokale producten. Het was dan ook niet moeilijk om te
kiezen voor lamsvlees van schapenhouderij Jan Verrecht.
Bij Jan lopen kruisingen rond van Swifters met Franse
Texelaar en Charollais. Het vlees heeft het keurmerk
Pastorale verkregen, wat staat voor puur en lekker
kwaliteitslamsvlees van eigen bodem. Van kweker naar
slager en zo op uw bord, verser kan niet.
Worteltjes, uitjes, grondwitloof en aardappelen komen
deze keer ook van Agra Van Elven uit Laakdal ‘vers van
de boer’

Chef’s Favourite lamb
Lamsnavarin – seizoen groenten - gratin
Lamsgebraad – seizoen groenten – gratin

22
22

1 .Varkenshaasje – graanmosterd – oven patatjes
2. Stoofvlees – witloofsalade –
homemade Belgian pickles – frieten
3. Varkenswangen – bruin bier – frieten
4. Kabeljauwhaasje - graanmosterd
5. Kalfsentrecote – peperroom – frieten
6. Homemade spareribs – frietjes

KINDERMENU.
Kinderspaghetti
Curryworst – friet – mayonaise
Kipfilet – appelmoes – friet
Mini lasagne Bolognaise
Mini lasagne crème
Appelmoes
Extra curryworst

8.5
8.5
12
8.5
9.5
2
3

DESSERT.
Vanille – Amaretto – Meringue

6

19
18
19
21
22
20

Pasta Bolognaise
Pasta Puttanesca

VERSE PASTA’S

( tom., ansjovis, olijven, kappers, kaas)

12
13

Pasta Carbonara
( spek, champignons, hesp, ei, room, kaas)

Lasagne Bolognaise
Lasagne alla crème
Pasta al scampi
(scampi, champignons, tomaat, room)

13
13
14
19

Pasta de Kruimel
(ham, spek, champ., look, tomaat, room)

16

Pasta op z’n zuiders
(kip, paprika, champ, ui, look, tomaat, room)

19

Pasta kip en currysaus
(kip, room, curry, ajuin, champ, paprika)

19

Pasta diavolo
15

(spek, look, room, pilipili)

Pasta Arrabiata
15

( spek, pilipili, look, tomaat)

Pasta Italienne
( spek, pilipili, ajuin, look, tomaat, kip, champ.)

19

Pasta Johanneke
( ajuin, prei, champ., hesp, look, pilipili, tomaat, room) 19

BIJGERECHTEN.
Brood
Frieten
Oven patatjes
Gratin aardappelen
Puree
Mayonaise
Lookbrood
Gemalen kaas

2
2.5
2.5
2.5
2.5
1
4
1

