LUNCHKAART
TOSTI EN TOAST
Tosti kaas, ham of hamkaas
Toast Mistral: toast met spekjes en champignons
Toast Hawaii: toast met ham, kaas en ananas

€ 3,50
€ 11,00
€ 7,75

De toas Mistral en Hawaii worden met een kleine garnering geserveerd

STOKBROODJES
Stokbroodje met jonge kaas
Stokbroodje met oude kaas
Stokbroodje met ham
Stokbroodje met ham en kaas
Stokbroodje met boerenham
Stokbroodje gezond
Stokbroodje met gerookte zalm en cocktailsaus

€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00

Alle stokbroodjes worden geserveerd met een kleine garnering
De stokbroodjes kunt u alleen bestellen tot 17:00

UITSMIJTERS
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter boerenham
Uitsmijter spek
Uitsmijter Mistral: drie eieren, boerenham
en een bolletje vleessalade

Klein

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 7,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00

De kleine uitsmijter wordt met één ei en de grote uitsmijter met twee eieren geserveerd

Extra supplement
Kaas, ham en boerenham
Gebakken spek
Gebakken champignons

€ 1,75
€ 3,50
€ 3,00

Groot

HOLLANDSE SPECIALITEITEN
Een vleeskroket met brood
Twee vleeskroketten met brood
Een vleeskroket met friet
Twee vleeskroketten met friet
Een frikadel met brood
Twee frikadellen met brood
Een frikadel met friet
Twee frikadellen met friet
Een frikadel speciaal met friet
Twee frikadellen speciaal met friet
Limburgs zuurvlees met friet en sla
Hollandse Hachee met friet en sla

ONZE SALADES
Salade met spekjes en champignons
Salade met gerookte kip
Salade met tonijn
Salade met geitenkaas, noten, balsamicodressing en honing (V)
Salade met 5 gebakken scampi’s
Salade met 10 gebakken scampi’s
Salade met gerookte zalm
Salade met garnalen
Salade met gerookte zalm en garnalen
Salade met carpaccio van ossenhaas, kaas, zaden
en balsamicodressing of truffeldressing
Salade Mistral: salade met vleessalade, ham,
gerookte zalm en garnalen

€ 6,50
€ 8,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 6,50
€ 8,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
Klein

€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,50
€ 13,50

€ 14,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 15,00
€ 15,50
€ 21,50
€ 13,50 € 15,50
€ 13,50 € 15,50
€ 14,50 € 16,50
€ 15,00
€ 16,00

Extra supplement
Extra stok broodje kruidenboter
Extra kruidenboter
Extra supplement friet

Groot

€ 3,50
€ 2,00
€ 2,50

ONZE VOORGERECHTEN
ook lekker als lunch!

Carpaccio van ossenhaas met sla, kaas en pijnboompitten
en balsamicodressing of truffelmayonaise
Garnalencocktail
Gerookte zalm met cocktail
Boerenham met meloen
Escargots op Bourgondische roomsaus (AANRADER)
Vistrio van gerookte zalm, garnalen en drie scampi’s
met cocktailsaus en remouladesaus
Pannetje van 5 scampi’s in knoflookboter (AANRADER)
Vleestrio van ham, pate, carpaccio van ossenhaas,
geserveerd met rode bessensaus en uitjes op Monegaskische wijze

€ 12,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 9,50
€ 11,50
€ 17,50
€ 12,50
€ 15,50

ONZE SOEPEN

Als voorgerecht of als lunch, worden geserveerd met stokbrood
Pannetje tomatensoep (V)
Pannetje uiensoep (V)
Pannetje vissoep
Erwtensoep (winterseizoen)
Servische bonensoep (winterseizoen)

€ 5,50
€ 5,50
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00

ONZE SATE

Specialiteit van Huib, geserveerd met friet en salade
Kipsate small met twee stokjes
Kipsate large met drie stokjes
Varkenshaassate small met twee stokjes
Varkenshaassate large met drie stokjes

€ 15,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 19,50

Moeite met kiezen? Daarvoor hebben wij de twijfel mix
Twee stokjes kipsate en een halve sparerib
Twee stokjes varkenshaassate en een halve sparerib
Voor onze Belgische gasten
In Nederland wordt sate geserveerd in pindasaus

€ 21,50
€ 21,50

VAN DE GRILL

Geserveerd met friet, salade en een sausje naar keuze
Gegrilde varkenshaas
Gegrilde kipfilet
Mixed-Grill met kip, varken en bief

€ 18,50
€ 15,50
€ 19,50

ONZE SPARERIBS

Geserveerd met friet en salade
Gemarineerde spareribs
met knoflook- en barbecuesaus

€ 19,75

ONZE SCHNITZEL

Een schnitzel zoals een schnitzel hoort te zijn geserveerd met friet
en salade
Licht gepaneerde schnitzel met een saus naar keuze

€ 16,50

ONZE BIEF

Geserveerd met friet, salade en een sausje naar keuze
Gegrilde tournedos van de ossenhaas
Het malste en mooiste stukje van het rund
Gegrilde Hollandse biefstuk
Een lekkere steak gesneden van de bovenbil
Gegrilde rib-eye
Het vlees is iets gemarmerd en met een randje vet doorregen

€ 27,50
€ 19,50
€ 24,50

Met een van de volgende sausen:
Champignonroomsaus, peperroomsaus of stroganoffsaus of
satesaus
Extra supplement
Gebakken champignons
Gebakken uitjes
Gebakken champignons en uitjes

€ 3,00
€ 2,00
€ 4,00

ONZE SCAMPI’S

Specialiteit van Huib, geserveerd met friet en salade
Gebakken scampi’s In een zachte knoflook roomsaus (10 stuks)
Gebakken scampi’s in knoflookboter (10 stuks)

€ 21,50
€ 21,50

ONZE VIS

Geserveerd met friet en salade
Visdrieluik: gebakken zalm, tongfilet en scampi’s
Geserveerd met een heerlijke zachte vissaus
Gebakken zalm met een zachte vissaus
Twee gebakken sliptongetjes
Mooie zeetong (ca. 500 gram) (niet altijd beschikbaar)

€ 22,50
€ 18,50
€ 24,50
€ 35,00

N.B. De sliptongetje en zeetong zijn niet gefileerd

ONZE PASTA’S
Pasta bolognese
Met tomatensaus, gehakt, uit en knoflook
Pasta vegatarisch (V)
Met diverse soorten groenten
Pasta Scampi’s
Met zongedroogde tomaten, ui en knoflook

€ 12,50
€ 15,00
€ 21,50

VEGANISTISCHE CURRY
Kristy’s kruidige Curry met rijst

€ 15,00

VOOR ONZE KLEINE GASTEN EN SENIOREN

Deze gerechten worden geserveerd met frietjes, mayonaise en appelmoes
Klein pannetje tomatensoep, geserveerd met stokbrood
Spaghetti bolognese
Frikadel of kroket
Vijf bitterballen
Vijf kipnuggets
Een stokje kipsate
Een stokje varketnshaas sate
Sparerib
Gegrild kipfilletje
Kinderijsjes

€ 4,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 4,50

ONZE DESSERTS
Coupe dame blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Coupe Hawaii
Vanille-ijs, aardbeienijs met ananas, aardbeiensaus en slagroom
Coupe advocaat
Vanille-ijs, advocaat en slagroom
Bananensplit
Vanille-ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom
Coupe Mistral
Vanille-ijs, advocaat, chocoladesaus en slagroom
Coupe warme kersen
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
Chocolademouse
Sinasappelparfait

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 6,00
€ 8,00

ONZE KOFFIES SPECIAAL
Irish coffee
Koffie met whisky en slagroom
French coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Italian coffee
Koffie met amaretto en slagroom
Spanisch coffee
Koffie met Tia Maria of likeur 43 en slagroom
Koffie Mistral
Koffie met een borrel naar wens en slagroom

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

