LUNCHKAART
SALADES

STOKBROOD

wij serveren al onze salades met brood & boter

keuze uit wit of bruin

UIT HET WATER

14,50

GEZOND

14,50

BRUCHETTA

12,50

VEGA

Scampi’s | tonijn | gerookte zalm
basilicumcrème | pitjes | kruidenvinaigrette

OSSENHAAS
Ossenhaaspuntjes gewokt met teriyaki
verse koriander | sesamzaadjes

HERFSTIGE SALADE
Paddenstoelen | afgeblust met rode port
frambozendressing |siroop van sherry

9,00

Humus | gegrilde groenten
mooie mozzarella | artisjokharten

VITELLO TONNATO

GEITENKAAS

Kalfsrosbief | tonijncrème
zongedroogde tomaatjes

12,50

Geitenkaas uit de oven | honing en noten
meloen | pitjes | honing—mosterd dressing
+ 3,00

10,50
Coppa van wildzwijn | rilette van wildzwijn | appel
vijgencompôte

ANDER LEKKERS

Sushi rijst | mango | edame boontjes | rettich
wortel | radijs | avocado | komkommer
sesam | wakamé | krokant rijstpapier
wasabi crumble | limoen - koriander mayonaise
KEUZE UIT DE VOLGENDE TOPPING’S
12,50
12,50
12,50

SANDWICH VIS

FOCCACIA TOSTI
BALKENBRIJ

7,00

8,50

11,00

Toast | ham | uien | champignons
knoflook | kerrie

MAC MAASZICHT
“PULLED PORK”

16,50

Briochebrood | homemade pulled pork
coleslaw | BBQ saus | frites | salade
8,00

Gebonden stevige wildsoep | croutons en room

Paddenstoelen |port en truffel

10,00

Ook een vega variant zonder ham is mogelijk!

Rijkelijk gevuld
rouille met saffraan | toast

WILDBOUILLON

10,50

Boerenbrood | gebakken appeltjes | appelstroop

JÄGERMEISTER

Op z’n frans | croutons
gegratineerd met gruyère

WILDSOEP

6,50

Ham | kaas | ananas

Tonijnsalade | Granny Smith
ei | tomaat | salade

SOEPEN

VISSOEP

12,50

Gerookte zalm, forel & paling | frisse salade
pitjes | zongedroogde tomaat | cocktailsaus

WRAP TONIJN

UIENSOEP

9,75

WILD

POKÉBOWL‘S

ZALM & SCAMPI
OSSENHAAS
GEMARINEERDE TOFU

9,00

Verse tomatenblokjes | basilicumpesto
mooie mozzarella

geraspte pecorino | krokant tunnbröd

Liever een maaltijdsalade? Geen probleem!

7,50

Kaas | ham | tomaat | ei
komkommer | mosterd-dille saus

6,50

Ook een vega burger van beyond meat is mogelijk!

KROKETTEN

9,50

2 bourgondische kroketten | mosterd
bruin brood of frites

FRIKANDELLEN
2 frikandellen speciaal | frites

8,50

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER DELUXE

DESSERTS
10,00

Meergranen brood | 3 eieren | zilveruitjes
ham | salami | kaas overbakken

DESSERT DE LA MAISON

8,50

Palet van nagerechtjes | huisgemaakt
regelmatig wisselend

UITSMIJTER CLASSIC

9,00

Meergranen brood | 3 eieren
keuze uit ham of kaas of rosbief

CHEESECAKE

4,80

vraag naar de smaak van het moment

ZALM & ROEREI

11,50

Toast | gerookte zalm | roerei | ui
kappertjes | salade | zongedroogde tomaat

KAAS

10,50

Internationale kaassoorten | kletsenbrood
druif | noot | vijgencompote

LIMBURGSE VLAAI

v.a.

Wilt u graag slagroom erop?

HOOFDGERECHTEN
CATCH OF TODAY

LUXE VLAAI

v.a.

3,30

DIVERSE IJSCOUPES

v.a.

5,60

23,00

Verantwoorde vangst | stamppotje | frites

PASTA ZALM

BIJLAGEN

16,00

Spaghetti |gerookte zalm | champignon | ui
Parmezaan| rucola

M O S S E L E N, indien voorradig

2,95
+ 0,40

v.a.

22,00

Met witte wijn, Grimbergen dubbel
of naturel | sausjes | frites

WILDGOULASH

18,50

Stoof van hert en zwijn | in een cocotte

SPARERIBS

18,50

Gelakt met piri piri | knoflooksaus
frites | salade garnituur

SATÉ

17,50

Kippendijen | kroepoek | atjar
frites | salade garnituur

SCHNITZEL

16,50

Huisgemaakt | met citroen
frites | salade garnituur
Liever met paddenstoelensaus of zigeunersaus

Frites

3,50

Aardappelkroketjes

3,50

Extra sauzen

2,50

Warme groenten

3,50

Salade

3,50

Mayonaise

0,70

Ketchup, Mosterd of Curry

0,50

Smeersel

0,70

Extra couvert

3,50

Frites in plaats van brood

1,00

+ 1,00

HEEFT U EEN ALLERGIE
OF VOEDSELINTOLERANTIE?
VERTEL HET ONZE MEDEWERKERS!
De gerechten op onze lunchkaart zijn te bestellen tussen 12.00 uur en 16.00 uur

