Driegangenkeuzemenu
Voor- en hoofdgerechten vanaf 17.00 uur.

Vanaf 12.00 uur.

28,50

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Appetizer

Pomodorisoep
6
Tomatensoep met mozzarellabolletjes en een schuim van
groene pesto

Pitabroodje
16
Gevuld met falafel, witte kool en wortel, geserveerd met
een yoghurt-korianderknoflooksaus, pittige mangomayonaise, tomatenrijst en salade

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

Biefstuk
18,5
Biefstuk op een bedje van groenten met een groene pepersaus en zoete aardappelfrites

Schnitzel
Met een paddenstoelenroomsaus, frites en salade

Tom Kha Kai
Licht pittige Thaise kokossoep met kip

6,5

Rundercarpaccio
8,5
Met Limburgse mosterddressing, Reuverse oude kaas van
‘t Kaashuys, notenmix en knabbelspekjes
Gewokte Scampi’s
8,5
Met krabchuncks, geserveerd op een noodle-salade met
wortel, witte kool en lemongrassaus

Parelhoenfilet
17,5
Parelhoenfilet op een bedje van groenten met een ui-speksaus en zoete aardappelfrites

Vegetarische Taco’s
8,5
Gevuld met tofu, een bonensalade, mais en salsasaus

Visduo
17,5
Visduo van kabeljauwhaas en zalm, geserveerd op een
bedje van groenten, een beurre blancsaus met garnalen en
zoete aardappelfrites

Vitello Tonnato
8,5
Geserveerd op een papadum met tonijn-yoghurtsaus, truffelchips, appelkappertjes, sperziebonen en mesclunsla

Kalfsoester*
19,5
Kalfsoester op een bedje van groenten met een rode portjus
en zoete aardappelfrites

Driegangenkeuzemenu inclusief film €37. (€28,5
menu + €8,5 film). Exclusief toeslagen.
* Meerprijs in driegangenkeuzemenu €1,5.

Onze salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden voor €15,5. Meerprijs zoete aardappelfrites
bij plate-service gerechten €1.

3,5
8

Plate-servicegerechten
16

Saté
16,5
Satéspies van varkenshaas met satésaus, geserveerd met
cassavekroepoek, frites en salade
Hamburger Classic
16
Met rode ui, augurk, tomaat, cheddarkaas en sambasaus,
geserveerd met frites en salade. (Ook vegetarisch)
Hamburger Mexicaans
16,5
Met rode ui, tomaat, mais, cheddarkaas, guacamole en salsasaus geserveerd met frites en salade. (Ook vegetarisch)
Spareribs
17
Spareribs met chili- en knoflooksaus, frites en salade
Vegapasta
16
Vegetarische pasta met groenten, paddenstoelen, amandelen
en rode pestosaus, gegratineerd met kaas

Nagerechten

Kids Only

Grand Café Luxor
6,5
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets lekkers

Soepje
Kopje tomatensoep met croutons

Kersenkruimeltaartje
6,5
Een taartje van Banketbakkerij van Betteraij, geserveerd
met een bolletje witte chocolade-ijs en abribozencoulis

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

Karamel Toffeevariegato-ijs 6,5
Geserveerd met een vanillesabayon

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

Aardbeienmousse
6,5
Geserveerd met pistache-ijs, mangocoulis en verse aardbeien

Frietje Spareribs
Met salade en mayonaise

Scroppino
6,5
Verfrissend Italiaans drankje van prosecco, sorbetijs en
limoncello
La Grand Bouffe (2 personen)
Een voorproefje van meerdere desserts

13

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve
dit vooraf door te geven aan onze bediening.
Gaat u aansluitend naar de film dan ontvangt u
€1 korting op de film. (Alleen bij Plate-service).

(no grown up’s)

3

8

Kinderijsje
4,5
2 bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
The Croods 2:
Een Nieuw Begin
vanaf 30 juni.

