Driegangenkeuzemenu
Voor- en hoofdgerechten vanaf 17.00 uur.

Vanaf 12.00 uur.

29,50

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Appetizer

Pomodorisoep
6
Pomodori tomatensoep met Parmezaanse kaas, geserveerd
met een schuim van tuinkruiden

Portobello
16,5
Portobello met najaarsgroenten, gegratineerd met kaas en
met een saus van kruidenroomkaas

Stokbrood Kruidenboter
Preview (2 personen)
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Limburgse Mosterdsoep
Limburgse mosterdsoep met prei en mosselen

Biefstuk
18,5
Biefstuk met paddenstoelenboter op een bedje van groenten met een rode wijnsaus en zoete aardappel friet

Plate-servicegerechten

6,5

Carpaccio
8,5
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,
mesclunsla en Parmezaanse kaas

Wildgoulash
Wildgoulash met friet en salade

Wild Zwijn
8,5
Wild zwijn ham met gemarineerde champignons, gele uitjes
en wildkroket met dadelvijgen konfijt

Roodbaarsfilet
17,5
Roodbaarsfilet met pompoenrisotto, een limoncellosaus en
rauwkostsalade

Salade Gerookte Zalm
8,5
Gerookte zalm salade met rode ui, appel en een mosterddille dressing

Eendenborstfilet*
19,5
Eendenborstfilet op een bedje van paksoi en paprika met
een sinaasappel-pepersaus en zoete aardappel friet

17,5

Schnitzel
Met een paddenstoelen roomsaus, friet en salade

3,5
8

16

Saté
16,5
Satéspies van varkenshaas met satésaus, geserveerd met
cassavekroepoek, frites en salade
Hamburger Classic
16
Met rode ui, augurk, tomaat, cheddarkaas en sambasaus,
geserveerd met frites en salade. (Ook vegetarisch)
Hamburger Mexicaans
16,5
Met rode ui, tomaat, mais, cheddarkaas, guacamole en salsasaus, geserveerd met frites en salade. (Ook vegetarisch)

Boeren Salade
8,5
Boerenkruidenkaas salade met witlof, peer, walnoten en
balsamico-dressing

Spareribs
17
Spareribs met chili- en knoflooksaus, frites en salade

Onze salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld worden voor €15,5.
Meerprijs zoete aardappelfrites bij plate-service gerechten €1. * Meerprijs in driegangenkeuzemenu €1,5.

Pasta Arabiatta
16,5
Met najaarsgroenten, Parmezaanse kaas en een pittige
pastasaus

Nagerechten

Kids Only

Grand Café Luxor
6,5
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets lekkers

Soepje
Kopje tomatensoep met croutons

Appel-Rozijnentaartje
6,5
Een taartje van Banketbakkerij van Betteraij, geserveerd
met een bolletje boerenkermis-ijs en vanillesaus

Frietje met ...
5,5
Frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks met salade, appelmoes en mayonaise

Chocoladetaart
6,5
Glutenvrije chocoladetaart met een crumble van meringue,
geserveerd met sinaasappelsorbet-ijs

Frietje Saté
7,5
Satéspiesje van varkenshaas, satésaus, salade en mayonaise

Bramenmousse
6,5
Bramenmousse, geserveerd met een gel van rode wodka en
geserveerd met bosvruchtenvarigato-ijs
Cookie Dough-ijs
6,5
Met karamelsaus en een crumble van Cookie Dough
La Grand Bouffe (2 personen)
Een voorproefje van meerdere desserts

Frietje Spareribs
Met salade en mayonaise

3

8

Kinderijsje
4,5
Twee bolletjes unicorn-ijs met suikerspin, een ijshoorntje
en slagroom

13

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve
dit vooraf door te geven aan onze bediening.

(no grown up’s)

Sing 2
8 december

