
KOUDE VOORGERECHTEN
DUNGESNEDEN RUNDVLEES CARPACCIO 13.75
met vers gerapste Parmezaan, rucola, crème van truffel en gebrande
pijnboompitten 

TATAKI VAN TONIJN 15.25
krokante kletskop, reductie van soja en kleine salade van gemarineerde 
groente 

VERSE BURATA VAN BUFFELMELK  3 12.5
ingelegde zoetzure tomaatjes, salade van waterkers

HUISGEMARINEERDE ZALM 12.5
met een salade van venkel en sinaasappel, crème van bergamot

WARME VOORGERECHTEN
SOEP VAN VERSE POMODORI TOMATEN  3  7
met basilicumolie

LICHTGEBONDEN SOEP VAN BOSPADDESTOELEN   3 7
met een vleugje truffel

KROKANT BUIKSPEK 15.5
op Aziatische wijze

SCAMPI’S DE ZOETE ZOEN TOPPER! 14.5
gemarineerd met groene kruiden en knoflook, gegratineerd met oude kaas

HOOFDGERECHTEN VIS

ZEEBAARS

met een friszure antiboise saus 23.5

GEGRILDE ZALM 22.5

met gewokte spinazie en een verfijnde beurre blanc saus

HELE LIMBURGSE FOREL

met amandelen, een beurre noisette en seizoensgroente 22.5

Al onze vissen zijn msc.

Wij houden rekening met het aanbod,

het kan dus zijn dat niet alles

voorradig is.

DESSERTS
CHOCOLADEPARFAIT

met geconfijte sinaasappel 9.5

DAME BLANCHE ZOETE ZOEN 9.5

vanille-ijs, slagroom, crumble, warme chocoladesaus

CHEESECAKE VAN SALTED CARAMEL TOPPER!

op wijze van de Zoete Zoen 11.5

HUISGEMAAKTE ITALIAANSE TIRAMISU

gemaakt met baileys en koekjes van Bastogne 10.5

HUISGEMAAKT FRANS CITROENTAARTJE 9.75

met meringue

PETIT PEU

bolletje vanille-ijs met slagroom 4.75

 VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN
ZACHTE VEGETARISCHE CURRY 19.5
met verse groenten en udon noodles 

GNOCCHI 21.5
met Gorgonzola, pistachenoten en gepofte tomaat

RAVIOLI 17.5
van ricotta en spinazie met saus van truffel 

 VOOR DE KIDS
Kindergerechten tot 12 jaar.

KLEINE TOMATENSOEP  4

FRIETJES MET EEN SNACK  7.5

(kaassouflé, kroket, frikandel, kipnuggets)

met appelmoes, komkommer en tomaat

SPAGHETTI BOLOGNESE  7.5

KINDERIJSJE MET VERRASSING  4.75

HOOFDGERECHTEN VLEES
ZOERVLEISJ (rundvlees) naar recept van oma met verse appelmoes, dikke frieten en sla 18.5

SATÉ VAN KIP met pindasaus, zoetzure komkommer en kroepoek 17.5
 XL  23.5

SPAAKHAMMETJE met Limburgse mosterdsaus en spitskool 22.5

TOURNEDOS met huisgemaakte kruidenboter of rucola salade en aceto balsamico of groene pepersaus 27.5

RUNDER SHORTRIB slowcooked, compôte van rode ui, eigen jus en gewokte seizoensgroente 26.5

PASTA MET OSSENHAASPUNTJES EN TRUFFEL
champignons, verse knoflook, rucolasalade en Parmezaanse kaas 23.5

Al onze hoofdgerechten 
worden geserveerd met een 

portie gratis frietjes.

ON THE SIDE
Frisse groene salade 4.5
Extra friet 3.5

BIER
SUGGESTIES
VAN DE TAP

Blanche 8 witbier

Tongerlo Bruin

Kwaremont Blond

BOERENBOL VAN 
ZUURDESEM

van So Delicious
met aioli, olijventapenade

en boerenboter  5.5

Wij streven de normen van 
Green Key na.
Dit houdt in dat wij zo bewust 
mogelijk met ons voedsel om-
gaan, rekening houden met 
het aanbod, plastic verpakkin-
gen proberen te minimaliseren 
en voedselverspilling tegen 
gaan.

Bij 10 personen of meer hebben wij voor u een speciale menukaart
afgestemd op de grotere groepen, zodat de kwaliteit van de

gerechten niet in het geding komt.
Wij hopen op uw begrip voor deze keuze.


