Brood met smeersels € 3,75
Voorgerechtjes:
• Frisse salade met gerookte eendenborst,
dressing van balsamico en zongedroogde
tomaatjes
117. Bierbegeleider: Messentrekker, Muifelbrouwerij
€ 4,75
•

Toast met gebakken champignons, ui,
knoflook en bieslook
100. Bierbegeleider: Weihenstephaner weizen 50CL
€ 4,75
•

Carpaccio van rundvlees met pesto, rucola,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
26. Bierbegeleider: Miss Saison Jopen brouwerij
€ 5,25
• Inktvisringen met citroenmayonaise
28. Brouwerij het Anker, Maneblusser € 4,25
•

Nacho’s met gesmolten kaas, Jalapeno-pepers
en tomatensalsa
30. Desperados Tequilla flavoured beer € 4,50
• Krabcocktail met klassieke cocktailsaus
23. bloesem blond, gebrouwen door vrouwen € 4,75
•

Scampi’s bereid in knoflookolie met rode
pepertjes
25. Jopen Hoppenbier € 4,25
•

Salade met biologische geitenkaas,
rookamandelen, gemarineerde peer en
honing-mosterddressing
31. Lentebier, Muifelbrouwerij € 4,75
•

Gebakken bloedworst met gekaramelliseerde
appeltjes en een saus van stroop
43. Brother Brother, Jopenbrouwerij A double
with a twist € 5,25

•

Soepen:
Franse uiensoep met crouton met gesmolten
kaas
• Soepje van tomaat en basilicum

Hoofdgerechten:
Burger N9NE met truffelmayonaise,
briochebroodje en ijsbergsla
30. Bierbegeleider: Brouwerij St. Bernardus, Abt 12
€ 5,85
•

•

Pasta met scampi’s, roomsaus, bieslook en
bosui
20. Bierbegeleider: Scheldebrouwerij Krab € 5,50
•

Varkensmedaillons met roerbakgroenten en
champignonroomsaus
41. Bierbegeleider: Biere de Chimay Red € 3,75
•

Heerlijke malse kipsaté met pindasaus,
gebakken uitjes en atjar
107. Bierbegeleider: La Trappe witte trappist
€ 4,25
•

Ossenhaas met roerbakgroenten en een saus
van groene pepertjes
88. Bierbegeleider: Quaaij Indje, Boxtelse Quadrupel.
Met dit biertje ondersteund u carnavalsvereniging
“Geen Drank Geen Klank” € 4,95
•

Zalmfilet met spinazie en een saus van
weizenbier
105. Muifel weizen, Muifelbrouwerij € 4,25
•

Gemarineerde spareribs, pittig of mild, met
frisse salade en barbecuesaus
42. Achelse kluis bruin, Trappist € 4,50

•

Gelderse hoenfilet met roerbakgroenten en
een saus van truffel
27. La Trappe Isi d’Or, Koningshoeve € 4,50
•

Vegetarisch linzentaartje met een
kruidenroomsaus
97. Jack’s Precious IPA, The Musketeers € 4,25

Desserts:
•

Hemelse modder (oftewel chocolademousse)
met vanille-ijs en slagroom
31. Barista Chocolate Quad, Honsebrouck € 5,75
• Parfait van Bastogne koeken met slagroom
50. Gods Genade, Amber, Brouwerij de Kaper € 4,25
•

Cheese-cake met compote van rood fruit
114. Kriek, Mort-Subite € 3,75

•

Suikerbrood met gesmolten brie, honing en
walnoten
60. Bierbegeleider: Bosteels Karmeliet tripel
€ 4,75

• Fruitcocktail met sorbetijs en slagroom
115. Lucky Jack grapefruit edition, Lervig € 4,75
• Dame Blanche
103. Texelse bierbrouwerij Skuumkoppe € 4,50
• Koffie of theeservies (+€ 2,00)
Uitgebreide koffie of thee met diverse zoetigheden en
mini-likeurtje naar keuze uit het Puur Dutch
assortiment
Voor speciale koffies zoals cappuccino geldt een
kleine extra toeslag

