Diner

Onze keuken is tussen 16.00 - 17.00 uur gesloten.
De Appetizer en de Plate-servicegerechten kunnen ook vanaf 12.00 uur besteld worden.

Vanaf 17.00 uur.

Appetizer
Stokbrood Kruidenboter

4

Preview (2 personen)
8,5
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Voorgerechten
Tomatensoep
Met geroosterde puntpaprika en crème fraîche

6,5

Courgettesoep
Lichtgebonden courgettesoep met garnaaltjes

7

Rundercarpaccio
9
Met een balsamicodressing, oude kaas, cerisetomaten,
notenmix en knabbelspek
Kipsalade
9
Met jamballasaus, spekkruimels, tomaat, ei, Parmezaanse
kaas en croutons
Salade Brie
9
Met honing, walnoten, cerisetomaten, mesclunsla en druiven
Vissalade
9
Met gerookte forel, gerookte zalm, garnaaltjes, mosterdilledressing, cerisetomaten, rode ui en augurk

Hoofdgerechten

Plate-servicegerechten

Nagerechten

Kids Only

Gevulde Groentenwrap
17
Met gebakken groenten gevulde wrap en lemongrass,
gegratineerd met cheddar en geserveerd met een tomatenchutneysaus en frites

Schnitzel
17
Schnitzel met een zoetzure paprikasaus, geserveerd met
frites en salade

Grand Café Luxor
7
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en een
zoete versnapering

Soepje
Kopje tomatensoep met croutons

Saté
17,5
Een satéspies van varkenshaas, geserveerd met satésaus ,
cassavekroepoek, frites en salade

Chocolade-ijs
7
Chocolade-ijs met amarenakersen, een crumble van
chocoladecake en een amarenasaus

Hamburger Classic
17
Klassieke hamburger met rode ui, augurk, tomaat,
Cheddar en een Bourbon whiskey bbq-saus, geserveerd
met frites en salade. (Ook vega)

Scroppino
7
Verfrissend Italiaans drankje van prosecco, sorbetijs en
limoncello

Biefstuk
21
Biefstuk op een bedje van gebakken groenten met een
rode portsaus, geserveerd met frites
Zwarte Kip
18
Zwarte kip van kippendijen, geserveerd met frites en
salade
Botervis
18
Botervis op een bedje van gebakken groenten, met een
witte wijnsaus met een vleugje kreeft, geserveerd met
wasabikroepoek en frites

Hamburger Truffel
17,5
Hamburger met een truffelmayonaise, pijnboompitten,
rucola en Parmezaanse kaas, geserveerd met frites en
salade. (Ook vega)

Varkenshaasmedaillon
18,5
Varkenshaasmedaillon op een bedje van gebakken
groenten met een romige sjalotsaus en baconkruimels,
geserveerd met frites

Spareribs
19,5
Spareribs met chili- en knoflooksaus, geserveerd met frites
en salade

De salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden voor €17.

Vegapasta
17
Vegetarische pasta met een tomatensaus, zongedroogde
tomaat, olijven, paprika, gebakken groenten en pijnboompitten

Bloedsinaasappelmousse
7
Een mousse van bloedsinaasappel met yoghurt passievrucht variegato-ijs, een crumble van framboos/witte
chocolade en een frambozencoullis

Frietje Saté
8
Varkenshaas satéspiesje, satésaus, salade en mayonaise
Frietje Spareribs
Met salade en mayonaise

9

Kinderijsje
5
Twee bolletjes unicorn-ijs met suikerspin, een ijshoorntje
en slagroom

13

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

3,5

Frietje met ...
6
Frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks met salade,
appelmoes en mayonaise

Panna Cotta Piña Colada
7
Panna cotta van piña colada met een spies van ananas,
geserveerd met kokosroomijs en geraspte kokos
La Grand Bouffe (2 personen)
Een voorproefje van meerdere desserts

(no grown up’s)

3 augustus

