Brusselse Wafels

Brusselse wafel naturel
Brusselse wafel met warme kersen

€ 3,40

Lekker voor bij de borrel
Portie kaasblokjes of cervelaatworst

€ 4,25

Brood met kruidenboter

€ 4,25
€ 5,50

€ 4,75

Brusselse wafel met Chocolade fantasie
Wafel met pure chocolade ijs

€ 4,75

Mini loempia’s met chilisaus
6 stuks

€ 4,95

Gefrituurde uienringen
10 stuks

€ 5,50

Brusselse wafel Appel
Wafel met vanille ijs en kaneel appelpartjes
Brusselse wafel Banaan
Wafel met banaan, advocaat en chocoladesaus

€ 4,95

Mini kaassoufflés
6 stuks

€ 5,95

Chicken fingers
6 stuks

€ 6,95

Bitterballen
8 stuks

€ 6,25

Kaasplankje
3 soorten kaas voor 2 pers.

€ 11,95

Bourgondische plank
Combinatie van vlees en kaas geserveerd met brood

€ 16,95

De Brusselse worden geserveerd met slagroom

Lunch
Lunchmenu

12 uurtje
Kopje tomatensoep, 1 snee met ham, kaas en ei
1 snee met één vleeskroket

€ 11,50

2 vleeskroketten met brood of friet

€ 8,35

Kippenpasteitje met friet

€ 9,95

Boerenschnitzel met friet
Met gebakken champignons, uien en paprika

€ 11,95

Hoenderfilet met friet
Met gebakken champignons, uien en walnoten

€ 11,95

Saté van varkenshaas
Met kroepoek en friet

€ 12,95

Zuurvlees met friet

€ 14,95

Argentijnse steak met friet
Met pepersaus of kruidenboter

€ 16,95

Tomatensoep
of
Runderbouillon
***
Boerenschnitzel met gebakken champignons paprika en uien
of
Hoederfilet met gebakken champignons, uien en walnoten
of
Saté van varkenshaas
***
Dame blanche

€17,25

Broodjes

Soepen
Tomatensoep

€ 5,50

Runderbouillon

€ 5,50

Bospaddestoelensoep

€ 6,75

Gegratineerde uiensoep

€ 6,75

Pompoensoep

€ 6,75

Luxe stokbroodje gezond
Ham, kaas of ham/kaas

€ 8,95

Luxe stokbroodje Brie
Brie walnoten en honing

€ 8,95

Luxe stokbroodje Gasthof
Ham, parmaham, gebakken champignons uien en spekjes

€ 9,95

Luxe stokbroodje carpaccio
Groene pesto, Parmezaansekaas en pijnboompitte

€ 11,95

Luxe stokbroodje gerookte zalm
Gerookte zalm, kappertjes en rode uien

€ 10,95

De soepen worden geserveerd met brood

Salades
Salade Caprese
Tomaat, mozarella en basilicum

€ 11,95

Salade Gasthof
Gebakken champignons, uien spekjes en mozarella

€ 12,95

Salade Kip
Kipreepjes en caesardressing

€ 12,95

Salade Val dieu
Warme valdieu kaas met honing

€ 14,50

Bij de broodjes heeft u de keuze tussen een wit of bruinbroodje

Ei gerechten
Uitsmijter ham, kaas of ham/kaas

€ 8,25

Omelet ham kaas en/of champignons

€ 9,95

Spek en ei

€ 9,95

Tosti’s

Milkshakes en frapuccino

Tosti Ham/kaas

€ 5,50

IJskoffie

€ 4,50

Tosti tomaat/kaas

€ 5,50

Frappuccino hazelnoot

€ 4,75

Tosti Hawai

€ 5,95

Frappuccino chocolade

€ 4,75

Jäger toast
Gebakken champignons en uien op een bedje
van toast met kaas

€ 8,75

Milkshake vanille

€ 4,50

Milkshake mokka

€ 4,50

Milkshake banaan

€ 4,95

Panini’s
Panini Brie
Brie honing, walnoten en rucola

€ 8,95

Panini Parmaham
Parmaham, mozarella, tomaat en rucola

€ 8,95

Panini Tonijn
Tonijn, olijven, rode uien en rucola

€ 8,95

IJscoupes

Dame blanche
Vanille ijs met chocoladesaus

€ 7,25

Vanille ijs met warme kersen

€ 7,25

Bananen royal
Vanille en bananenijs met banaan, chocoladesaus
en advocaat

€ 7,25

Coupe mokka
Mokka ijs met marakeshsaus

€ 7,25

Coupe noisette
Hazelnootijs met noten en caramelsaus

€ 7,25

Dame noire
Chocoladeijs met chocoladesaus

€ 7,25

Coupe cocos
Cocos ijs met caramelsaus

€ 7,25

Fris en fruitig
sorbetijs met fruit

€ 7,25

Kinderijs
Vanille of chocolade ijs met een verrassing

€ 4,95

De ijscoupes worden geserveerd met slagroom

