om te delen

DINER VANAF 17 UUR

Aperitivo plank Coppa, Mortadella, Salami,			

18.00

saucisson sec, kazen, bol brood
Vis tapas gerookte zalm, sardientjes in blik,			
28.00
calamares, garnalenkroketjes, bol brood
Plateau LEF la vache qui rit, rillettes van eend,		
32.50
gerookte kipfilet, 3 kaas-spinaziekroketjes,
3 chorizokroketjes, gerookte zalm, bol brood met aïoli
Groene olijven Bella Cerignola met pit				
4.50•
Calamares aïoli								10.00
Bol brood olijfolie, zeezout					4.50•
Bol brood aïoli								4.50•

nagerechten

Bonbons Leonidas, 5 stuks						7.00
Griekse yoghurt honing, walnoten 				5.00
Chocolade moelleux bol vanille-ijs, slagroom 		6.50
Aardbeien tartelette
					4.50
Verse watermeloen							4.00
Crème brûlée								5.00
Kaasbordje 3 kazen							10.00
Mini Cornetto			
					2.00

ASSORTIMENT

La vache qui rit met een bol brood 			8.00•

voorgerechten

Gerookte zalm mierikswortel dip, toast				
Kleine Caesar salade ansjovisdressing, ei,			

12.50
6.50•

Parmezaan, rode ui, tomaat, croutons
(met gerookte kip +€2,50)
Rillettes van eend cornichons, toast				7.50
Tomatensalade tuinboontjes, bosui, balsamico,			
8.00•
munt, feta
Wijngaardslakken 6 of 12					8.50/12.00
Oeufs durs mayonnaise 100% Franse eenvoud			
5.00•
Avocado garnalen, sherrymayonaise					8.50

hoofdgerechten

Marokkaanse groente tajine couscous				15.50•
(met 2 merguez worstjes +5.50)
Geroosterde gamba’s citroen, rode peper, peterselie,
frieten, salade
Gegrilde hele zeebaars salsa van verse groene		
kruiden, krielen
Eendenbout echte Franse confit de canard, gepofte		
knoflookjus, haricots verts, krielen
Spaghetti vegan aglio, olio e peperoncino			
(met een gambaspiesje +6.00)
Salade chèvre chaud warm geitenkaasje, druiven,		
pruimtomaatjes, appel, walnoten, vinaigrette
Gegrilde steak/frites 180 gram malse rumpsteak,		
kruidenboter, frieten, salade
Bio burger/frites geroosterde 100% rundvlees burger,
harissa, cheddar, frieten

kindergerechtjes

19.00

3 kazen 10.00
Cabrales: Spanje, blauwader, koemelk, pittig, verpakt in
esdoornbladeren
Camembert: Frankrijk, witte schimmel, rauwe koemelk, licht pittig
Delice de Bourgogne: Frankrijk, witte korst, gepasteuriseerde
koemelk, zeer romig door toegevoegde verse room
Taleggio: Italië, roodkorst, gepasteuriseerde koemelk, zacht en
romig

dessertwijnen

Don PX Bodegas Toro Albala (bij chocolade)			
Rode port Fonseca terra prima bio					

5.50
4.50

23.00
21.00
14.00•
18.00•
21.00
17.50

Kabouter crudités tomaatjes, komkommer, druifjes		
3.00
Gekookt eitje mayonaise						3.00
Kinder la vache qui rit met brood				3.00
Rundvleeskroket frieten, appelmoes				7.00
Kinder couscous groentestoof, merguez worstje		
10.00
♥ Heb je een allergie? Meld het ons ajb
♥ Gerechten met • zijn vegetarisch

kazen

digestieven

Cognac Mestreau vs							7.50
Armagnac Pomès Pébérère 5 jaar					
8.00
Calvados Rocher Groult 3 jaar					
7.00
Grappa superieur Piasì Brachetto
8.50

warme dranken

Verse muntthee
Verse gemberthee met grapefruit
Thee Numi assortiment
Koffie, espresso Barbera uit Napels
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso macchiato
Dubbele espresso
Luxe koffie’s Irish, French, Italian, Spanish
Liever havermelk?

3.50
4.00
2.50
2.50
2.90
3.20
3.50
2.90
3.80
7.90
0.40

