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DINER
van 16:00 tot 20:00 uur
SOEPEN

geserveerd met bourgondisch brood en boter

TURKSE LINZENSOEP met munt

5.50

TOMATENSOEP met een scheutje room

5.00

ERWTENSOEP geserveerd met roggebrood en spek

6.00

OVENSCHOTELS/HOOFDGERECHTEN
WILDSTOOFPOTJE met wintergroenten. Geserveerd aardappelgratin en een salade

14.50

SPARE RIBS sappige huisgemarineerde spare ribs, geserveerd met koolsalade en friet met mayonaise
(vijf extra ribs: 5.50)

14.00

THAISE VISCURRY milde curry met courgette, paprika, wortel, broccoli, witvis, gamba’s en cashewnoten,
geserveerd met gele rijst en zoetzure groente

13.00

VEGA RENDANG* licht pittige Indonesische rendang gemaakt met jackfruit, geserveerd met gele rijst en
zoetzure groente

12.50

MEXICAANSE SCHOTEL onze klassieker! Gestoofd rundvlees, paprika, ui, maïs, knoflook, crème fraîche,
nacho’s gegratineerd met kaas en rode ui, salsasaus, geserveerd met een side salad

14.00

E&D BURGER op veler verzoek! 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, kropsla, E&D-saus,
geserveerd op een sesambroodje met verse friet, mayonaise

13.00

FALAFEL* geserveerd in een pita met tomaat, kropsla, komkommersalade, knoflooksaus, geserveerd met
friet en mayonaise

12.00

HUISGEMAAKTE MOZZARELLA BITTERBALLEN* (lauwwarm) geserveerd met verse friet met mayonaise,
en een side salad

10.00

EXTRA TE BESTELLEN
AARDAPPELGRATIN

2.50

PORTIE FRIET met mayonaise

2.70

PORTIE GEKRUIDE AARDAPPELPARTJES met mayonaise

3.10

WARME GROENTEN mix van warme seizoensgroenten

2.10

SALADE gemengde sla met honing-mosterddressing, wortel, koolsalade

1.50

RIJST een portie gele rijst

1.20

ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN

KIJK OP DE VOLGENDE
PAGINA VOOR DE REST
VAN DE GERECHTEN!

*VEGETARISCH
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DINER
van 16:00 tot 20:00 uur

voor- hoofdgerecht gerecht

MAALTIJDSALADES

geserveerd met bourgondisch brood en boter
WARME GEITENKAAS MET HONING* gemengde sla met honing-mosterddressing, zongedr.
tomaat, dadels, munt, tijm en pittenmix

8.30

12.40

VIS gemengde sla met honing-mosterddressing, gerookte zalm van Landgoed Doornik,
tonijnsalade, tomaat, kappertjes en rode ui

9.10

13.20

RUNDERCARPACCIO kropsla, honingmosterddressing, basilicumpesto, pijnboompitten, rode
ui, tomaat, Parmezaanse kaas

8.00

12.10

KINDERMENU
FRIET, MAYONAISE, APPELMOES, RAUWKOST
en keuze uit 4 bitterballen, kroket of 4 loempiaatjes

5.40

PASTA PESTO* penne met pesto en parmezaan

4.80

*VEGETARISCH

TOETJES...
NEW YORK CHEESECAKE

4.10

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE
blondie, sneeuwbal, brownie, truffel

3.50

BONBONS 3 stuks van chocobreak

4.00

ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN

