Driegangenkeuzemenu
Vanaf 17.00 uur. Allèèn in het restaurant.

26,50

Vanaf 12.00 uur

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Appetizer

Kids Only

Tomatensoep
5,50
Licht gebonden tomatensoep met courgetteblokjes en
pijnboompitjes, geserveerd met een kaastortilla

Vegetarische Burger
15,00
Vegetarische burger van pulled paddenstoelen met rode ui,
cheddarkaas en een mangochili-dip

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

Broccolisoep
6,00
Licht gebonden broccolisoep met geroosterde kikkererwten,
granaatappel en stukjes gerookte zalmsnippers

Biefstuk
17,00
Biefstuk op een bedje van groenten, rösti-rolletje, geserveerd met een rode port-knoflookjus en aardappelwedges

Carpaccio
8,00
Rundercarpaccio met groene pesto-mayonaise, Reuverse
oude kaas, amandelstift, mesclunsla en cherrytomaatjes

Roasted Pork
17,00
Roasted pork met groenten, gepofte tomaatjes en een
Provençaalse saus

Salade Mozzarella
8,00
Met mozzarella, verschillende pomodori, olijven, rode ui en
basilicummayonaise

Zalmfilet
17,00
Zalmfilet op een bedje van groenten, geserveerd met een
bearnaisesaus en aardappelwedges

Salade Zalm
8,00
Met gerookte zalmfilet, gerookte zalmspiesjes, rode ui,
kappertjes, mesclunsla en een mosterdmayonaise

Snoekbaarsfilet
17,00
Snoekbaarsfilet op een bedje van groenten, geserveerd met
een gele currysaus, wasabikroepoek en aardappelwedges

Salade Quinoa
8,00
Met quinoa, lamsgehaktballetjes, mint en pikante yoghurtsaus

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

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

Zoet Zuur
6,00
Mousse van zure matten met marshmellows, meringues en
frambozensorbetijs, geserveerd met frambozencoulis
Panna Cotta
6,00
Vanille panna cotta met in balsamico gemarineerde aardbeien
Choco Karamel
6,00
Chocolade-karamelijs met zeezout, geserveerd met een
pinda-karamelsaus
Fruitig
6,00
In sangria gemarineerde meloen- en appelstukjes, geserveerd met een bolletje tropische vruchtenijs

Plate-servicegerechten
Schnitzel
Schnitzel met zoetzure saus, frites en salade

15,00

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)

3,00

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

8,00

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

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

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

Groentenspies
15,00
Met halloumi, paprika, courgette en rode ui, geserveerd met
paprikacoulis, naanbrood en een zoetzure salade

Driegangenkeuzemenu inclusief film €35,00.
(€26,50 menu + €8,50 film). Exclusief toeslagen.

Gaat u aansluitend naar de film dan ontvangt u
€1,00 korting op de film. (Alleen bij Plate-service).

Angry Birds 2 vanaf 21 augustus.

