Voor bij de koffie (gehele dag te bestellen)
Appeltaart

€ 3,75

Hazelnoot-mokka-schuimbol met slagroom

€ 3,25

Taart van de maand

€ 3,25

Huisgemaakte ‘Luikse’ wafel met slagroom

€ 3,50

Panini’s (van 12 tot 16 uur te bestellen)
Panini kaas

€ 6,00

Panini ham/kaas

€ 6,50

Panini brie en rauwe ham

€ 6,50

Klassieke lunchgerechten (van 12 tot 16 uur te bestellen)
Saté van de haas

€ 15,00

met kroepoek, salade, atjar, seroendeng, geserveerd met friet

XXL Hamburger

€ 16,00

met spek, ui, champignons, kaas en barbecuesaus, geserveerd met friet

Wet ’n Wild Lunch

€ 12,50

landbrood met kroket, mosterdsoepje en een mini clubsandwich

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Lunch broodjes (van 12 tot 16 uur te bestellen)
U heeft de keuze uit ons brood, speciaal gebakken door
Bakkerij Van Kempen, rustiek wit of bruin (Oathie tegen meerprijs € 0,50)

Gegratineerde geitenkaas met gemengde salade,
zongedroogde tomaat, hazelnoot en een honing mosterd dressing

€ 8,75

Gegrilde kip, gegratineerd met Parmezaanse kaas,
uitgebakken spek en pestomayonaise

€ 8,75

Gerookte zalm met crème fraîche, rode ui en kappertjes

€ 8,75

Carpaccio met mesclun, zongedroogde tomaat, olijven,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pestodressing

€ 8,75

Oathie met gerookte kip en gegrilde paprika

€ 8,75

Broodje Wet ’n Wild (informeer bij onze bediening)

€ 8,00

2 kroketten met brood of friet

€ 7,50

Uitsmijter of omelet met ham en kaas

€ 7,50

(standaard meegebakken)

Club sandwich gevuld met ui, tomaat, bacon, gebakken ei,
guacamole en gerookte kip

€ 9,50

Soepen (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
Licht gebonden mosterdsoep geserveerd met kruiden croutons

€ 5,50

Soup factory wisselende winterse soep

€ 5,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Salades (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
De basis van alle salades bestaat uit mesclun, ui, tomaat, olijven,
komkommer en pittenmix, geserveerd met brood (m.u.v. de Caesar salade)

Salade biefstukpuntjes

€ 9,75

met taugé, bosui, komkommer, tomaat, pistachepitten, prei,
rode peper, olijven, ui, mesclun en een Japanse dressing

Salade van gewokte gamba’s

€ 9,75

met taugé, bosui, prei, sjalot, rode peper, komkommer,
tomaat, olijven, ui, mesclun en een Japanse dressing

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 8,25

met hazelnoten, Parmezaanse kaas, mesclun, zongedroogde tomaat,
komkommer, rode ui, olijven en een honing-mosterd dressing

Caesar salade

€ 8,50

met Romeinse sla, gerookte kip, croutons, Parmezaanse kaas en ei

Salade lauwwarme peer

€ 8,75

met gorgonzola, macadamia noten, rucola en Beluga linzen
Maaltijdsalade meerprijs (met brood) € 4,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Rundercarpaccio

€ 11,50

met mesclun, zongedroogde tomaat, olijven,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pestodressing

Huisgerookte zalm

€ 12,50

kruiden flensje gevuld met huisgerookte zalm en kruiden-crème fraîche

Ham van wild

€ 9,50

met chips van truffelaardappel, roodlof salade en kweeperen compote

Gerookte ganzenborst

€ 8,50

met salade van Beluga linzen, appel en bleekselderij

Heeft u een allergie? Meld het ons!

