Driegangenkeuzemenu
Voor- en hoofdgerechten vanaf 17.00 uur.

Voorgerechten
Mediterrane Tomatensoep
Met gepofte pomodori en basilicumroom

6

Tom Ka Kai
Thaise kokossoep met gemarineerde kipstukjes

6

Rundercarpaccio
8
Carpaccio van rund met truffelmayonaise, Grana Padanoschilfers, geroosterde cashewnoten, mesclunsla, pomodori
en chips van Ibericoham.
Vegetarische Salade
8
Salade van sugarsnaps, doperwten, tomaat en croutons, met
een empenada van prei en Manchegokaas en tomatensalsa
Salade Scampi’s
8
Met gewokte scampi’s, mesclunsla, paksoi, komkommer,
rode paprika, cashewnoten en lemongrass saus
Salade Serranoham
8
Salade van serranoham geserveerd met appel, spinazie,
mesclunsla, radijs, Amsterdamse uien, sinaasappel, tomaat
en een sjalottendressing

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

Vanaf 12.00 uur.

27,50

Hoofdgerechten

Appetizer

Vegetarische Schotel
16
Vegetarische kipstukjes van de Vegetarische Slager met
groenten, tikka masalasaus en gele rijst, geserveerd met
een papadum

Stokbrood Kruidenboter
Preview (2 personen)
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Vismedaillons
17,5
Panga-zalmmedaillons op een bedje van groenten, geserveerd met choronsaus en aardappelgarnituur
Dorade
17,5
Doradefilet op een bedje van groenten, geserveerd met een
mosterdsaus met dille en aardappelwedges
Eendeborstfilet*
18,5
Eendeborstfilet met sinasappelsaus, geserveerd met groenten en aardappelgarnituur
Biefstuk*
18,5
Deze biefstuk op een bedje van groenten met een rode wijnjus en een drupje truffelolie wordt geserveerd met aardappelwedges

Driegangenkeuzemenu inclusief film €36. (€27,5
menu + €8,5 film). Exclusief toeslagen.
* meerprijs in driegangenkeuzemenu €2.

Nagerechten

Kids Only

Grand Café Luxor
6
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets lekkers

Soepje
Kopje tomatensoep met een soepstengel

Frietje met ...
5,5
Frikandel, kipnuggets of kroket, appelmoes en mayonaise

Schnitzel
16
Schnitzel met zoetzure paprikasaus, frites en salade

Boterkruimeltaartje
6
Boterkruimeltaartje met abrikozen van ‘Banketbakkerij van
Betteraij’, geserveerd met een bolletje sinaasappelyoghurtvariegatoijs en mangocoulis

Saté
16
Satéspies van varkenshaas met satésaus, geserveerd met
cassavekroepoek, frites en salade

Lemon Cheesecake
6
Lemon cheesecakecrunch-ijs met aardbeiencoulis en meringuestaafjes

Broodje Hamburger
16
Broodje hamburger met gebakken ui, augurk, tomaat,
cheddarkaas en barbecuesaus, frites en salade

Vers fruit
6
Onder andere aardbeien en blauwe bessen, geserveerd
met vanille sabayon en bosvruchten sorbetijs

Spareribs
16
Spareribs met chili- en knoflooksaus, frites en salade

Witte Chocolademousse
6
Witte chocolademousse met vanille-granaatappelsaus, geserveerd met witte chocolade pistache variegato-ijs en een
macaron

3,5
8

Plate-servicegerechten

Vegaburger
16
Vegetarische hamburger van de Vegetarische Slager met
gebakken rode ui, augurk, tomaat, cheddarkaas met tzatziki
saus en tomatensalsa, frites en salade

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

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

3

Frietje Saté
7,5
Satéspiesje van varkenshaas, satésaus, salade en mayonaise
Spareribs
Met salade en mayonaise

8

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

12

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

(no grown up’s)

Trolls Wereldtour,
vanaf 5 augustus.

