VOORGERECHT
Huisgemaakte soep

5,00

Starter

4,50

Flammküchen (50 gram)

6,50

Tomatensoep met balletjes
Doesburgse mosterdsoep met mosterd, uitgebakken spekjes en gember
Uiensoep

3 verschillende minibroodjes met knoflooksaus, kruidenboter en olijvenspread

Deegpannenkoek uit de oven dun belegd met creme frâche, kaas, rode ui, peper, sla
Fleisch / Vlees
: pulled porc, champignons
Fisch / Vis
: zalmsnippers, kappertjes, dille, schijfje citroen
Vega
: zongedroogde tomaat paprika,champignons, olijven

Carpaccio op een bedje salade

11.00

Dun gesneden rundvlees met salade, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, grana padano en
truffelmayonaise

Marco’s gamba’s

9,00

Gevuld kiprolletje

7,70

Gegratineerde champignons

6,50

In knoflook gebakken gamba's met paprika champignons en rode ui
op frisse salade en knoflooksaus

Kippengehakt gevuld met pistachenoten en zongedroogde tomaat,
geserveerd op sla met kerriesaus en toast

3 stuks champignons met groentevulling, gegratineerd met kaas
op salade met brood

Cevapcicci

6,70

Groenteschijf

7,50

2 balkan-gekruide varkensgehakt rolletjes geserveerd met ui, ajvar knoflooksaus en brood

2 schijven van bloemkool, wortelen, ei, kruiden en volkorenmeel

HOOFDGERECHTEN

Met warme groente, Frencks appeltjes en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

Balkanspies

18,50

Pilici kip

18,50

Schnitzel 350 gram

17,50

Schnitzel 175 gr

14,70

Antons burger -200gr-

15,50

Kip spiezen

14,75

Vleesduo ca 300 gr vlees

18,50

Ribeye ( Argentijns)

20,50

Wiener rostbraten

19,75

Herderstasje

14,50

Spare-ribs

18,50

Spies met varkenshaas, kip, buikspek en biefstuk geserveerd op gebakken groenten
( paprika, ui champignons) met djuvecrijst, bietenpuree, knoflooksaus en keuze saus*

Kippendij-filet overgoten met een licht pikante saus van ketjap, paprika,
champinons, ui, spek en cashewnoten geserveerd met djuvecrijst en bietenpuree

Naturel, met saus naar keuze* of gegratineerd met een bauertrio(spek, ui, champignons)

Naturel, met saus naar keuze* of gegratineerd met een bauertrio(spek, ui, champignons)

100% rundvleesburger medium gebakken, met sla, ui, tomaat,
gebakken spek, champignons, augurk, cheddar-kaas afgemaakt met BBQ-saus

kippendij-filet met satesaus, gebakken uitjes, kroepoek en atjar.

Diamanthaas en varkenshaas met gebakken champignons en saus* naar keuze

Ribeye van de grill met kruidenboter of saus naar keuze*

Entrecôte geserveerd met paprikasaus, gebakken uien en augurk

Weichkase (koemelk) en spinazie in deeg gevouwen met ajvar en ui

Dikbil ribbetjes, zoet of pittig met knoflooksaus

Vangst van de dag:

gebakken vis op een bedje van tagliatelle
*Saus keuze: pepersaus, stroganoffsaus, champignonsaus, jägersaus

dagprijs

OMDAT HET KAN! bij de koffie of na he eten.
Crême bruléé

7,90

Taartje gebrand met rietsuiker,geserveerd met likeur 43

Lovely spookie

6,00

Witte chocolade mousse met kletskoppen en caramel en slagroom

Coupe romanoff

7,50

Verse aardbeien met vanilleijs met een scheutje wodka en slagroom

Cheesecake

7,00

Geserveerd met rode vruchten compote en slagroom

Tiramisu

6,00

Dessert van mascarpone, espresso, lange vingers, amaretto en slagroom

Brownie

6,50

Geserveerd met hazelnootijs, caramelsaus en slagroom

Bombe aardbei

5,00

Een culinair aarbeienroomijsbolletje met slagroom en chocoladeversiering

Omelette Sebérienne
Vanilleroomijs bolletje in gebrand eiwitschuim en slagroom

5,00

