Diner

Voor- en hoofdgerechten vanaf 17.00 uur. De Appetizer en Plate-servicegerechten vanaf 12.00 uur.

Appetizer

Hoofdgerechten

Plate-servicegerechten

Nagerechten

Kids Only

Stokbrood Kruidenboter
4
Preview (2 personen)
8,5
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven

Oesterzwam shoarma
16
Oesterzwam shoarma op naanbrood met geraspte wortel,
knoflooksaus, ras el hanoutsaus en frites

Schnitzel
16,5
Schnitzel met een roomsaus van paddenstoelen, geserveerd met frites en salade

Grand Café Luxor
7
Koffie met een likeurtje naar keuze, slagroom en iets
lekkers

Soepje
Kopje tomatensoep met croutons

Voorgerechten
Tomatensoep
6,5
Tomatensoep met pestoroom en pijnboompitjes

Biefstuk
19,5
Biefstuk met groene pepersaus op een bedje van gebakken groenten met frites

Saté
17
Satéspies van varkenshaas met satésaus, geserveerd met
casavekroepoek, geserveerd met frites en salade

Red Velvet Cake
7
Een cakepuntje van Banketbakkerij van Betteraij, geserveerd met een bolletje red velvet-ijs met witte chocoladesaus en frambozencrumble

Spinaziesoep
Romige spinaziesoep met gerookte zalm

Zwarte Kip
Zwarte kip van kippendijen met frites en salade

Hamburger Classic
16,5
Met rode ui, augurk, tomaat, cheddarkaas en smoked
BBQ saus, geserveerd met frites en salade. (Ook vega)

7

18

Carpaccio
9
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,
mesclunsla, Parmezaanse kaas en baconkruimels

Snoekbaarsfilet
18
Snoekbaarsfilet op een bedje van gebakken groenten en
krieltjes met een saus van choron en saffraankroepoek

Kipsalade
9
Salade van kip met thousand islandsaus, Parmezaanse
kaas, ei, croutons, spek en mesclunsla

Spaakbeenham
19
Spaakbeenham op een bedje van gebakken groenten met
een rode wijnsaus met een vleugje knoflook en frites

Mozzarella-salade
9
Mozzarella-salade met basilicumolie, gebruineerde
amandel, rode ui en olijven

Biosmenu: 29,50

Vissalade
9
Vissalade met makreel, zalm, surimi krab, limoen-korianderdressing en mesclunsla

Naar keuze: Een kop soep, een
plate-servicegerecht en een van
onze nagerechten.

Hamburger Truffel
17
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas, geserveerd met frites en salade. (Ook vega)
Spareribs
17,5
Spareribs met chili- en knoflooksaus, geserveerd met
frites en salade
Vegapasta
Met paddestoelen en een roomsaus met spinazie

17

De salades kunnen ook als maaltijdsalade besteld
worden voor €16. Meerprijs zoete aardappelfrites
bij hoofd- en plate-servicegerechten €2,5.

Aarbeiensorbet
7
Aardbeiensorbet-ijs met een saus van aardbei en yoghurtcrumble
Banaan Toffee-ijs
7
Banaan toffee-ijs met caramel toffeesaus, verse banaan
en een minidonut

(no grown up’s)

3,5

Frietje met ...
6
Frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks met salade,
appelmoes en mayonaise
Frietje Saté
8
Varkenshaas satéspiesje, satésaus, salade en mayonaise
Frietje Spareribs
Met salade en mayonaise

8,5

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

Strawberry Cheesecake-ijs
7
Strawberry cheesecake-ijs met een puntje cheesecake,
limoncello-gel, citroenrasp en slagroom
La Grand Bouffe (2 personen)
Een voorproefje van meerdere desserts

13,5

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

29 juni
Minions: Hoe Gru superschurk werd

