
LUNCH 12.00-17.00 uur ‘Good
food
good
life’

Glutenvrij brood beschikbaar!

Soepen
SEAFOOD BISQUE | 10,00
bisque van kreeft, gamba’s & zalm
ROMIGE TOMATENSOEP | 7,00
balletjes, bosui 
COURGETTE SOEP | 7,00
geroosterde pijnboompitten

Pimp your soep (ook los te bestellen)

BRUSCHETTA PROEVERIJ | 8,50
gegrilde brioche divers & luxe belegd door de chef
PIZZABROOD | 5,00
met olijfolie & zeezout

Brood
RUNDERCARPACCIO | 13,00
zuurdesem vloerbrood, rucola, Parmezaan, pitten & truffelmayo
PAN TOSTI GEITENKAAS | 9,50
zuurdesem vloerbrood, geitenkaas, cherrytomaat, appel & vijgenjam
TUNA MELT | 11,50
waldkorn bol, tonijnsalade & kaas uit de oven met guacamole & poftomaatjes
PIKANTE KIP | 10,00
waldkorn bol, pikante kipsalade, frisse sla & zoetzure komkommer
UITSMIJTER HAM KAAS | 10,00
zuurdesem vloerbrood, 3 gebakken eitjes, boerenham & kaas
UITSMIJTER DE SOOS | 11,00
zuurdesem vloerbrood, 3 gebakken eitjes, Parmaham, kaas & spek
BOURGONDIËR KROKETTEN | 10,00
met mosterd op vloerbrood of met frieten?

Sandwiches tramezzini brood
ZALM | 13,00
salade van zalm, appel & gekookt eitje
VEGAN | 11,00
humus, gegrilde groenten, guacamole & rucola 

Specials
12 UURTJE VIS | 14,00
kreeftenbisque met gamba, mini broodje tonijnsalade & mini broodje 
gamba kroketje 
12 UURTJE | 12,00
tomatensoepje, vloerbrood carpaccio & kroket van de Bourgondiër
13 UURTJE | 15,00
carpaccio sandwich, mini burger all the way & frietje tartufo
KIPSATÉ | 18,00
spiesjes kipfilet, satésaus, atjar, cassave kroepoek & frieten
BURGER ALL THE WAY | 17,00
grainfed burger op brioche bun, cheddar, bacon, 
whiskey saus, uiencompote & frieten
TRUFFELBURGER | 16,00
grainfed burger op brioche bun, Parmezaan, truffelmayo & frieten

Salade met brood (frietjes ipv brood meerprijs 2,00)
RUNDERCARPACCIO | 17,00
cherrytomaat, Parmezaan, pitten & truffelmayo
GEITENKAAS | 16,00
harde en zachte geitenkaas, granaatappel, cherrytomaat, pitten & rode 
bieten dressing
CAESAR KIP | 16,00
gebakken kip, bacon, gekookt eitje & yoghurtdressing

Heerlijk wit brood!



ALL DAY

Per tafel ontvangt u 1 rekening, apart afrekenen niet gewenst.

‘Het
beste thuisals je uit bent’

Kindermenu
CASINO TOSTI | 4,00
brioche casino, ham, kaas, ketchup & salade 

MINI UITSMIJTER | 4,00
brioche casino, ham, kaas, salade & gebakken eitje

KIDSATÉ | 8,00
spiesje kipfilet met satésaus, frietjes & salade

SPAGHETTI BOLOGNESE | 10,00
smaakvolle pasta met gehakt en snoeptomaatjes

FRIKANDEL OF KROKET | 7,00
met frietjes, appelmoes, mayo & salade

POFFERTJES | 4,50
met roomboter & poedersuiker 

Lekkers erbij of als nagerecht
APPEL CRUMBLE UIT DE OVEN | 3,50
met slagroom of met vanille ijs meerprijs 1,00

LUIKSE WAFEL UIT DE OVEN | 3,50
met slagroom of met vanille ijs meerprijs 1,00

NOUGATINE IJSTAART | 6,00
een slice van heerlijke ijstaart met hazelootsaus & slagroom 

DAME BLANCHE | 8,00
vanille ijs, geschaafde chocolade, chocoladesaus & slagroom

TROPISCHE SORBET | 8,00
compote van ananas en mango, sorbetijs & mascarpone crème

WITTE CHOCOLADE MOUSSE | 8,00
met karamelsaus & popcorn

ESPRESSO MARTINI | 9,00
classic cocktail with a kick: met vodka, koffie & vanille smaak 

Lekkers bij de borrel
SNACK PLANK | 17,00
frietje tartufo & luxe snacks zoals: bitt:rballen, loempiaatje & butterfly gamba’s
PROEVERIJ PLANK | 19,00
zalmbonbons, carpaccio, prosciutto, mini broodjes, grissini, truffelmayo & aïoli
BITTERBALLEN | 9,00
8 stuks van de Bourgondiër met mosterd (4 stuks  4,50)
BORRELMIX | 7,00
6 luxe snacks met mayo & curry
MINI LOEMPIA | 6,00
10 stuks met chilisaus
MINI FRIKANDEL | 6,00
12 stuks met mayo & curry
BUTTERFLY GAMBA | 8,50
5 stuks met aïoli & chilisaus
FRIETJE TARTUFO | 5,00
truffelmayo, Parmezaan & bosui 
MINI BROODJES | 6,00
met aïoli, truffelmayo & roomboter
PIZZA BROOD | 5,00
olijfolie & zeezout
NACHO’S | 9,00
crème fraîche, guacamole, jalapeño, kaas & salsasaus
BORREL BORDJE | 10,00
blokjes kaas & cervelaat, parmaham, mosterd & augurkjes

Verwennerij   
bij de koffie!



DINER vanaf 17.00 uur

Nagerecht? Zie het all day menu.

Soepen & entrees
SEAFOOD BISQUE | 10,00
bisque van kreeft, gamba’s & zalm

ROMIGE TOMATENSOEP | 7,00
balletjes & bosui

COURGETTE SOEP | 7,00
geroosterde pijnboompitten

MINI BROODJES | 6,00
aïoli, truffelmayo & roomboter

PIZZA BROOD | 5,00
olijfolie & zeezout

BRUSCHETTA PROEVERIJ | 8,50
gegrilde brioche divers & luxe belegd door de chef

ZALM DUO | 14,00
tartaar en carpaccio van zalm, rucola, limoendressing & komkommer

RUNDERCARPACCIO | 13,00
gepofte cherrytomaat, Parmezaan, rucola & truffelmayo 

PROEVERIJ PLANK (voorgerecht om te delen) | 19,00 
zalmbonbons, prosciutto, carpaccio, grissini, mini broodjes, 
truffelmayo & aïoli 

Salade met brood (frietjes ipv brood meerprijs 2,00)

RUNDERCARPACCIO | 17,00
cherrytomaat, Parmezaan, pitten & truffelmayo

GEITENKAAS | 16,00
harde en zachte geitenkaas, granaatappel, cherrytomaat, pitten & rode 
bieten dressing

CAESAR KIP | 16,00
gebakken kip, bacon, gekookt eitje & yoghurtdressing

Hoofdgerechten
OSSENHAAS VAN DE CHEF | 32,00
medaillons van ossenhaas, tortelloni van witte truffel, rucola, 
Parmezaan & balsamicostroop

OSSENHAAS PEPERSAUS | 30,00
medaillons van ossenhaas, seizoensgroenten, pepersaus & frieten

SURF EN TURF | 24,00
hoenderfilet, scholfilet, kreeftenjus & truffelrisotto

GAMBA’S LINGUINE | 21,00
dunne pasta, rood pepertje, gemarineerde gamba’s, knoflook & spinazie 

TORTELLONI RICOTTA SPINAZIE | 20,00
gevulde pasta, pesto olie, mozzarella & poftomaatjes

SCHOLFILET | 25,00
geroosterde paprika mango salsa, aïoli, limoen & frieten

LIMBURGS STOOFVLEES | 20,00
stoofpannetje uit de oven, frisse salade & frieten

KIPSATÉ | 18,00
spiesjes kipfilet, satésaus, atjar, cassave kroepoek & frieten

BURGER ALL THE WAY | 17,00
grainfed burger op brioche bun, cheddar, bacon, 
whiskey saus, uiencompote & frieten

TRUFFELBURGER | 16,00
grainfed burger op brioche bun, Parmezaan, truffelmayo & frieten

Voorkeur voor een vegan gerecht? 
Onze chef verrast u graag in overleg en/of op reservering. 

Samen
genieten!


