Driegangenkeuzemenu
Vanaf 17.00 uur. Allèèn in het restaurant.

26,50

Vanaf 12.00 uur

Taron Egerton
als Elton John in

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Appetizer

Kids Only

Tomatensoep
5,50
Tomatensoep met geroosterde pomodori, rozemarijn en een
paprikacoulis

Gevulde Paprika
15,00
Paprika gevuld met een ratatouille van groenten geserveerd
met gele rijst en tomatensaus

Grand Café Luxor
5,50
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets lekkers

Stokbrood Kruidenboter 3,50
Preview (2 personen)
8,00
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Soepje
Kopje tomatensoep met een soepstengel

Raapstelensoep
6,00
Licht gebonden raapstelensoep met gerookte forel

Biefstuk
17,00
Biefstuk op een bedje van gestoofde groenten met groene
pesto geserveerd met een rode wijn saus en mini aardappelgratin

Carpaccio
8,00
Rundercarpaccio met een mayonaise van zongedroogde
tomaat, grana padano en notenmix
Salade Kip
8,00
Met geroosterde kipfilet, romainesla, gekookt ei, spekjes,
croutons, Parmezaanse kaas en Thousand Island dressing
Salade Scampi’s
8,00
Met gebakken scampi’s, mesclunsla, paksoi, komkommer,
rode paprika, cashewnoten en een saus van limoengras
Salade Parelcouscous
8,00
Salade van parelcouscous met doperwten, gegrilde groenten, pesto kaas en een dressing van ras-el-hanout

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve
dit vooraf door te geven aan onze bediening.

Heilbotfilet
17,00
Spiesjes van gemarineerde heilbotfilet op een bedje van
gestoofde wortel, koolraap en courgette met ravioli van
artisjok en een hollandaise saus met een vleugje knoflook
Kabeljauw
17,00
Kabeljauwhaasje op een bedje van limoenrisotto, venkel en
spinazie met een witte wijn saus met safraanolie

Brownie
6,00
Brownie met pecannoten en karamel en een bolletje
vanille-ijs
Bokkenpootjes
6,00
Bokkenpootjesijs met bruine chocoladesaus met gebruneerde
amandelstift
Lemon Cheesecake-ijs
6,00
Lemon cheesecake-ijs geserveerd met een mini suikerwafel
en aardbeiencoulis
Vruchtenmousse (2 personen) 6,00
Rode vruchtenmousse geserveerd met een bolletje yoghurtmaracuja-ijs en mangocoulis

Plate-servicegerechten
Schnitzel
15,00
Schnitzel met stroganoffsaus, frites en salade
Satéspies
15,00
Satéspies met satésaus geserveerd met cassave kroepoek
en hot chili crackers, frites en salade
Broodje Hamburger
15,00
Broodje hamburger met gebakken ui, augurk, tomaat,
cheddarkaas en barbecuesaus, frites en salade

(no grown up’s)

Frietje met ...
5,50
Frikandel, kipnuggets of kroket, appelmoes en mayonaise
Frietje Saté
7,50
Met satéspiesje, satésaus, salade en mayonaise
Spareribs
Met salade en mayonaise

La Grand Bouffe (2 personen) 12,00
Een voorproefje van meerdere desserts

Rode Bietenwrap
15,00
Vegetarische rode bietenwrap met spinazie, groenten en geitenkaas, een mango-chilidip, geserveerd met frites en salade

Onze salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden voor €15,00.

Driegangenkeuzemenu inclusief film €35,00.
Exclusief toeslagen.

Gaat u aansluitend naar de film dan ontvangt u
€1,00 korting op de film.

8,00

Kinderijsje
4,25
2 bolletjes vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Spareribs
15,00
Spareribs met chili- en knoflooksaus, frites en salade

Oerhammetje
17,00
Oerhammetje op een bedje van gestoofde groenten met
Limburgse mosterdsaus

3,00

Huisdiergeheimen 2 vanaf 5 juni.

