Voorgerechten
Soepen
Tomatensoep

€ 5,50

Rode linzensoep

€ 5,50

Uiensoep

€ 5,50

Salades
Gemengde salade
Salade met sla, ui, tomaat, komkommer,
maïs en yoghurtdressing

€ 6,20

Herdersalade
Salade met sla, ui, tomaat, komkommer,
olijven en feta

€ 7,50

Tonijnsalade
Salade met sla, tomaat, komkommer, tonijn,
olijven en ui

€ 8,20

Chef-salade
Salade van sla, tomaat, komkommer, feta,
olijven, pijnboompitten, croutons
en een mosterd-honingdressing

€ 9,50

Mozarella-salade
Salade met sla, mozarella, tomaat,
pijnboompitten, pesto, verse basilicum
en een scheutje wijnazijn

€ 9,20

Salade Oriëntal
Pittige salade met paprika, tomaat,
komkommer, ui, olijven, feta en pepers

€ 9,20

Carpaccio
Dungesneden rauwe ossenhaas met rucola, pijnboompitten,
pesto en Parmezaanse kaas
Fruitsalade
Salade van vers fruit (seizoensgebonden)

en denkt u ook aan onze Tapas als voorgerecht….

€ 9,50

€ 8,50

Tapas
Tapas zijn hapjes die de smaak prikkelen,
terwijl er ruimte overblijft voor het hoofdgerecht.
Heerlijk met een ijskoud biertje of
een glas sherry of wijn!

Chorizo
Plakjes pittige Spaanse salami
in rode portsaus en honing

€ 7,00

Champignons
Gebakken in kruidenboter met peterselie

€ 7,50

Albóndigas
Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus

€ 6,50

Gamba’s
in knoflookolie

€ 7,80

Tapenade
van zongedroogde tomaten en pesto, met brood

€ 4,80

Portie feta

€ 4,50

Portie olijven

€ 4,50

Portie olijven gevuld met feta

€ 5,50

Diverse tapas (voor 2 personen)

€15,50

Diverse tapas (voor 3 personen)

€19,50

Diverse tapas (voor 4 personen)

€26,50

Hoofdgerechten
Spare-ribs
Spare-ribs zijn heerlijk gemarineerde
varkenskoteletten bereid op de lavagrill.
Dit gerecht wordt geserveerd met salade en rijst
of gefrituurde aardappeltjes of een gepofte
aardappel met zure roomsaus

Naturel
Licht gemarineerd

€ 14,80

Bonanza
Gemarineerd en tijdens het grillen
zoet-zuur gekruid

€ 15,00

Texas
Gemarineerd en tijdens het grillen
pittig gekruid

€15,20

Mexicano
Gemarineerd en gehuld in een pittige,
zoete chilisaus

€ 15,50

Hot chili
Een uitdaging voor liefhebbers van pittig eten!

€ 15,20

Oriëntal
Een extra grote portie, naar keuze gekruid

€ 17,50

Steaks
Steaks worden gegrild, waardoor de
smaak uitstekend tot zijn recht komt.
Steaks worden geserveerd met:
* salade
* warme groente en
* rijst of gefrituurde aardappeltjes of
een gepofte aardappel met zure roomsaus.

Biefstuk
Gegrild met gebakken champignons
en kruidenboter

€ 18,90

Biefstuk Mediterrané
Gegrilde biefstuk overgoten met een saus van
tomaat, paprika, ui, champignons en kappertjes

€ 18,90

Entrecôte
Gegrilde lendenbiefstuk, met pepersaus overgoten

€ 19,90

Entrecôte Gorgonzola
Gegrilde lendenbiefstuk met gorgonzolasaus

€ 19,90

Lamsmedaillons
Gegrilde lamsmootjes met tijm
en champignonroomsaus

€ 18,20

Varkensoesters
Gehuld in een stroganoff-saus met een scheutje wodka!

€ 16,20

Kippenborstfilet
Gegrild en gehuld in een kerrie-ananassaus

€ 16,50

Lamskoteletten
4 gegrilde koteletten met knoflook en verse koriander

€ 19,20

Varkenshaasfilet
Overgoten met een witte wijn-champignonsaus

€ 18,50

Vis
Ook onze visgerechten zijn bereid op
de lava-grill en worden geserveerd met
* salade
* warme groente en
* aardappelkroketjes

Zalmfilet
Met tuinkruiden, knoflook en citroen

€ 18,20

Tonijnsteak
In witte wijnsaus met tomaat, ui en kappertjes

€ 18,80

Marlijnbiefstuk
Gekruid met koriander, knoflook en citroen

€ 18,50

Andere grill-gerechten
Onderstaande gerechten worden geserveerd met
salade en rijst of gefrituurde aardappeltjes of een
gepofte aardappel met zure roomsaus
Sislik
Gemarineerde stukjes kipfilet gebakken
met paprika, champignons en ui

€ 17,40

Sis Kebab
Gemarineerde stukjes lamsfilet
aan een spies met paprika en ui

€ 18,00

Döner
Reepjes gekruid lamsvlees

€ 15,20

Döner Oriëntal
Döner gebakken met paprika,
champignons en ui

€ 16,20

Kipsaté
Drie stokjes saté met gebakken ananas
en pindasaus

€ 14,80

Falafel (vegetarisch)
Gefrituurde schijven gemaakt van
kikkererwten en groenten

€ 15,20

Mixed-grill gerechten
Een mixed-grill gerecht is samengesteld uit diverse
soorten vlees. Het wordt geserveerd met salade en
rijst of gefrituurde aardappeltjes of een gepofte
aardappel met zure roomsaus.

Döner, köfte en sis kebab
Reepjes gekruid lamsvlees, lamsgehakt
en een spies lamsfilet met paprika en ui

€ 17,80

Döner, köfte en pirzola
Reepjes gekruid lamsvlees, lamsgehakt
en een lamskotelet

€ 17,80

Sis kebab, pirzola en döner,
Lamsfilet aan een spies met paprika en ui,
een lamskotelet en reepjes gekruid lamsvlees

€ 17,80

Köfte, sislik en döner
Lamsgehakt, kipfilet met paprika, champignons
en ui, en reepjes gekruid lamsvlees

€ 17,80

Sislik, döner en sis kebab
Kipfilet met paprika, champignons en ui,
reepjes gekruid lamsvlees en
lamsfilet aan een spies met paprika en ui

€ 17,80

Oriëntal
Een groot mixed-grill gerecht met vier
soorten vlees samengesteld door de kok

€ 19,50

Voor onze kleine gasten
(tot 12 jaar)

Kipsaté
Gegrilde saté met gebakken ananas, pindasaus,
aardappelschijfjes, mayonaise en appelmoes

€ 9,60

Junior
Een kleine portie spare-ribs, naar keuze gekruid
met aardappelschijfjes, mayonaise en appelmoes

€ 9,70

Kippenborstfilet
Gegrild kipfilet met aardappelschijfjes,
mayonaise en appelmoes

€ 8,70

Hamburger
Eén hamburger met aardappelschijfjes,
mayonaise en appelmoes

€ 6,30

Hamburger turbo
Twee hamburgers met aardappelschijfjes,
mayonaise en appelmoes

€ 9,30

Eventueel te bestellen nagerecht:
* een kinderijsje (Pino coupe) !

€ 3,80

Dessert
*

Dame blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus,
slagroom en nootjes

€ 6,50

*

Sorbet
Vanille- en aardbeienijs met vruchtjes,
aardbeiensaus, slagroom en nootjes

€ 6,50

*

Advocaten Coupe
Vanille- en aardbeienijs met advocaat
slagroom en nootjes

€ 6,50

*

Coupe Niçoise
Walnotenijs met slagroom en nootjes

€ 6,80

*

Fruitsalade

€ 8,50

*

Cappuccino bavarois
met chocoladesaus, amarettini,slagroom en nootjes

€ 6,80

*

Bitterkoekjes bavarois
met chocoladesaus, amarettini,slagroom en nootjes

€ 6,80

*

Een glaasje met daarin een bolletje vanille-ijs,
espresso en mokka-likeur

€ 4,20

*

Apfelstrüdel
met poedersuiker, kaneel en een bolletje vanille-ijs!

€ 7,20

Koffie’s
*

Irish Coffee
Koffie met whisky, slagroom en een vleugje cacao

€6,50

*

French Coffee
Koffie met Grand Marnier, slagroom en
een vleugje cacao

€6,50

*

Russian Coffee
Koffie met Wodka, slagroom en een vleugje cacao

€ 6,50

*

Calypso
Koffie met Tia Maria, slagroom en een vleugje cacao

€ 6,50

*

Café Cointreau
Koffie met Cointreau, slagroom en een vleugje cacao

€ 6,50

*

Café D.O.M. Benedictine
Koffie met D.O.M. Benedictine, slagroom en
een vleugje cacao

€ 6,50

*

Café Oriëntal
Koffie met een originele Oriëntal-likeur,slagroom en
en vleugje cacao

€ 6,50

*
*
*
*
*
*
*
*

Cappuccino
Espresso
Koffie
Koffie verkeerd
Koffie met een toefje slagroom
Thee (diverse smaken)
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,60
€ 2,20
€ 2,30
€ 2,60
€ 2,80
€ 2,20
€ 2,80
€ 3,30

