AFTRAPPEN MET LA TRAPPE
LA TRAPPE BLOND
6.5%
Goudgeel trappistenbier met een
witte schuimkraag en een rijke
smaakbeleving. Een toegankelijk,
prikkelend bier met een licht zoete,
zacht bittere en moutige smaak.
FLES 4.5 | TAP 4.75
TIP

Heerlijk te
combineren
met asperges

PROEF
HET SEIZOEN
Het witte goud is er weer,
kijk snel op de achterkant
voor de aspergekaart.

GEACHTE GAST,
U gaat vandaag genieten van het 3-gangen menu “De Witte”.
Alle gerechten van deze menukaart met een

kunt u kiezen voor uw

3-gangen diner voor slechts 29,50 per persoon. De gerechten zonder
koksmuts kunt u tevens kiezen echter geldt hierbij een meerprijs welke
onder het gerecht staat.
Heeft u allergieën of andere dieetwensen? Meld het ons!

VOORGERECHTEN
FESTIVAL VAN ZALM
Warm gerookte zalm | Noorse zalm met wasabi nori |
zalm chili-sesam korst | wakame | limoen
LENTE SALADE
Gemengde sla | boeren achterham | asperges
POKE BOWL
Chili | rijst | edamame |
wortel | witte kool
SOEPEN
Tomaten-, kippen-, uien-, groenten-,
wortel- of champignonsoep
CARPACCIO VAN HET WAARDS RUND
Pijnboompitten | croutons | Parmezaanse kaas |
groene pestodressing | rucola
+4,50
GAMBA’S PIL PIL
Gamba’s | knoflook- peperolie | aioli | citroen
+4,50

HOOFDGERECHTEN
RIB-EYE
Gegrild | kruidenboter
WIJNTIP DOPPIO PASSO PRIMITIVO

CORDON BLUE
Tomatensaus
KIBBELING
Ravigottesaus
NOEDELS
Bloemkool | paksoi | rode curry
SCHNITZEL ‘LE BLANC’
Champignons | tomaat | ui | kaas
+3,00
ZALM
Béarnaisesaus
+3,00
WIJNTIP PINOT BLANC

DESSERTS
COUPE KIEV
Vanille ijs | in vodka gemarineerde aardbeien | slagroom
LUIKSE WAFEL
Kaneelijs | frambozensaus
WEEKDESSERT
Vraag naar ons wisselend dessert van de week
KLASSIEKE SORBET
Aardbeienijs | vanille-ijs | bananenijs | vers fruit |
aardbeiensaus | slagroom
+2,00
NEW YORK STYLE CHEESECAKE
Rood fruit | crème de cassis | bosvruchten-yoghurt ijs
+2,00

ASPERGEKAART
ZE ZIJN
ER WEER!

SALADE ASPERGE
Salade | asperges | gamba’s | limoendressing
8.50
ASPERGESOEP
Lichtgebonden aspergesoep | ei | ham en bieslook
7.50
FLAMANDE
Asperges | ham | ei | botersaus
25.50
KABELJAUW
Asperges | kabeljauwrugfilet | Hollandaisesaus
23.50
ROERBAK
Roergebakken asperges | gerookte zalm | Hollandaise saus
25.50
PORTIE ASPERGES
8.00

ASPERGES & WIJN
JOHANN MÜLLNER
Grüner Veltliner
GLAS 5.00 | FLES 24.00
JEAN GEILER
Pinot Blanc
GLAS 5.00 | FLES 24.00
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