Menu’s
Menu van de Chef
3 gangen verrassings-menu van de chef.

€26,50

Tapasmenu
€24,50
2 gangen tapas menu. Een verrassingsassortiment van allemaal kleine hapjes.

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas
€ 9,50
Dun gesneden ossenhaas, met spekjes, pijnboompitjes, Grana Padano vlokken
en truffelmayonaise.
Toast met champignons
€ 7,50
Toast van tramezzini met gebakken champignons, uitjes, knoflook spekjes.
Gerookte zalm op toast
€ 9,50
Noorse gerookte zalm op toast van tramezinni, met kappertjes, rode uitjes en
mosterd-dille dressing.
Soep van de dag
Huisgemaakte soep van de dag.

€ 6,50

Scampi’s Pill Pill
€ 8,50
Gebakken scampi’s in olijfolie met rode peper, knoflook en een uitje.

Hoofdgerechten
Black Angus biefstuk van de haas
€17,50
Heerlijk malse black Angus biefstuk van de haas, gebakken en geserveerd in jus,
met brood.
Kipsaté
€15,50
Huis-gemarineerde kipfilet met prettig pittige satésaus. Met kroepoek,
gefrituurde uitjes, atjar en friet.
Spareribs a la Lust
€16,50
De meest waanzinnige spareribs, naar het recept van Lust. In de smaken zoet of
pikant.
Surf & Turf
€16,50
Malse stukjes kipfilet en gamba’s “zonder jasje”, met wok groenten in een
oosterse saus.
Zeebaars
€17,50
Prachtige witvis, op de huid gebakken. Met een heerlijk romige bearnaisesaus.

Truffel pasta
€14,50
Penne pasta met een romige saus van bospaddenstoelen en zwarte truffel.
Afgemaakt met Grana Padano vlokken.

Desserts
Brownie met een bolletje vanille ijs
Huisgemaakte witte chocolade mousse
IJs van ijssalon Hemels
Cindy’s cheescake
Kaasplankje van kaashandel “de Weypoort”

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€12,50

Koffie en gebak
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato caramel
Latte Macchiato hazelnoot
Espresso
Dubbele espresso
Cortado
Ierse Koffie (ierse whiskey)
Franse Koffie (grand marnier)
Spaanse Koffie (tia maria)
Bailey’s Koffie
Lust Koffie (kahlua en liqor 43)
Thee
Takke Thee

€2,50
€2,75
€3,00
€3,25
€3,75
€3,75
€2,50
€3,50
€2,75
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€2,50
€3,50

Huisgemaakte Appeltaart

€4,50

vertrouwd recept

Gebak van meesterbakker Uljee

€4,50

