Om mee te beginnen:

dinerKAART De Coeswaerde

Landbrood
met kruidenboter en knoflooksaus
Nachos
met cheddarkaas, pepers en tomaten relish,
gehakt, crème fraîche, guacamole

VOORGERECHTEN

Vitello tonnato
piemontese schotel van kalfsvlees met een romige
tonijnsaus en krokante kappertjes
Rundercarpaccio
met rucola, Parmezaanse kaas, knoflookcroutons,
truffelmayonaise en gebrande noten
Marbre van gerookte zalm en heilbot
met kruidensalade en saffraansaus
Hollandse garnalencocktail
met avocado, grapefruit en cocktailsaus
Kalfszwezerik
met citroenpuree en cognac-cantharellensaus
Huisgemaakte bospaddenstoelen kroket
met dragonmosterd (vega)

SOEPEN

Tomatensoep
met basilicumroom en kalfsgehaktballetjes
Knolselderijsoep
met pancetta, truffelhoning en Parmezaanse kaas
Hongaarse rundergoulash soep/ maaltijdsoep

€ 4,50
€ 6,50

Hoofdgerechten
VIS

Vis van de dag vraag de bediening naar onze specialiteit
Zeetong (500 gr) a la meunière 		
€ 11,50
€ 10,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 15,50
€ 10,50

DAGPRIJS
€ 26,50

VLEES

Tournedos van ossenhaas (200 gr) 		
€ 25,00
met truffelboter, gebakken ganzenlever en spiegelei van kwartel
Hertenrugfilet
€ 24,50
met zuurkoolstamppot en gekarameliseerde peer

VEGETARISCH

Melanzane di Parmigiana 		
“lasagne” van aubergine en mozzarella met gnocchi

SPARERIBS IN 3 SMAKEN € 18,50

WESTERN STIJL | OOSTERSE STIJL | HOT, HOT, HOT SPICY
Onze ribs worden geserveerd met coleslaw,
huisgemaakte frites en mayonaise

€ 17,50

Stel uw eigen
burger samen € 16,50
1. KIES UW BURGER

SATÉ, ZEG HET MAAR

• Runderburger
• Vegaburger

Stel zelf uw eigen saté plate samen
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50

1. Kies uw saté
• Kipsaté
• Ossenhaassaté

€ 16,50
€ 18,50

Gegratineerde geitenkaas salade
€ 10,50
met rucola, walnoten, druiven, honing en rode wijnazijn dressing
Salade gerookte ossenhaas
€ 12,50
met een saus van gepofte knoflook met granaatappel en waterkers
Onze salades zijn ook als maaltijd salade te bestellen voor € 14,50

Onze sate wordt geserveerd met atjar,
huisgemaakte frites en mayonaise

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 1,00

• Smokey monkey saus
• American tomaten relish
• Chunkysaus
Onze burgers worden geserveerd met
ijsbergsla, tomaat, komkommer, ui,
huisgemaakte frites en mayonaise

UPGRADE

kip piri piri
Dit overheerlijke Portugese kippengerecht
is te lekker om te laten lopen!

BIJGERECHTEN

2. KIES UW SAUS

2. Kies uw saus
• Pinda-kokossaus
• Oriëntalsaus
• Kruiden-knoflooksaus

๎
SALADES

Groene salade met tomaat, komkom
mer en ei
Seizoensgroenten
Gekruide oven aardappeltjes
Appelmoes, mayonaise, smokey mon
key, tomaten relish,
chunkysaus of ketchup

TEXAS
SPARERIBS

Biologische kipfilet                                      € 16,50
met gemengde salade, huisgemaakte frites en mayonaise
U kunt kiezen tussen milde of pitttige Piri Piri

durft u
het aan?

BURGER

met cheddarkaas of uitgebakken spek.
Hier rekenen wij een supplement van € 0,50
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