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 Voorgerechten         

 
Rundercarpaccio           9,95  

met pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 
 

Winterse caesar salade          7,75 
huisgerookte eend met diverse soorten sla, ansjovis, Parmezaanse kaas 
en een gekookt ei 

 
Heerlijkheid van zalm          9,95 

bruschetta met huisgerookte zalm, zalmtartaar en een  
witlofsoepje met zalmsnippers 
       

Gerookte hertenham          8,50 
met witlof, appel, walnoten en een bosbessendressing 
 

Gamba pannetje           11,25 
gamba’s gebakken in knoflookolie en een Spaans pepertje  
 
  

Mandje met broodsoorten         5,50 
geserveerd met diverse smeersels, heerlijk om mee te beginnen 

 

 Soepen          

 
Tomatensoep  “Remise”          5,00 

gemaakt van verse tomaten met ballen en vermicelli  
 

Oma’s groentesoep           5,00 
vol met heerlijke verse groenten  
 

Witlofsoep            5,00 
met gerookte kip 
 

Heldere wildbouillon          5,50 
met paddenstoelen en bosui  
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 Hoofdgerechten Vlees        

 
 

Gestoofde hazenbout          19,75 
traditioneel gestoofd in Schrobbelèr en verse groenten 

 

Gebakken eendenborst          18,75 
met een saus van whisky, honing en sinaasappel   
  

Tournedos Du Chef           25,50 
omwikkeld met spek en geserveerd met calvadossaus en gekarameliseerde appel 

  
Midwinter Schnitzel           18,95 

een mooie schnitzel van 200 gram met champignonragout en gesmolten kaas 

 
Hertenbiefstuk           22,50 

geserveerd met een saus van rozenbottel en pepertjes  

 
 
 

 Hoofdgerechten Vis        
  

Gebakken Atlantische zeetong         21,50 
in zijn geheel gebakken met naar keuze: remoulade saus of 
gebakken vers fruit 

     
Zeeduivel in een jasje van prei        19,95 

geserveerd met een saffraansaus 
        

Zalmfilet uit de oven           19,95 
 gestoofd in de oven met kruidenboter, sjalotten en knoflook 

 
Gebakken kabeljauw           21,75 

met een romige mosterdsaus en witlofringetjes  
  

 
 
 
 

Heeft u een allergie meldt het ons!! 
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Kindermenu “Remise” 
 

 
 

Vruchtencocktail 
of 

Kinder tomatensoep 
of 

Kleine ardennerham 
met frisse meloen 

 
*** 

 
Fricandel 

of 

Kroket 
of 

Kleintje schnitzel 
of 

Kipnuggets 
 

*** 
 

Kinderijsje met verrassing 
 

10,25 
                                           10,25 

De hoofdgerechten worden geserveerd 
met frites, mayonaise en appelmoes 

 
De hoofdgerechten kunnen ook los besteld worden 
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Dessertkaart 
 

Dame Blanche           8,75 
 vanille roomijs met advocaat, warme chocoladesaus en slagroom 

Tiramisu parfait          6,25 
 met een bodem van lange vingers, amaretto room en karamel  

Sticky Brownie           5,75 
 heerlijk stukje Brownie taart met amarene kersen ijs  

Omelette sibérienne          5,75 
 Klassieke omelette van vanille roomijs  
 met gebrand eiwitschuim en warme kersen 

Apfelstrudel           6,75 
 met vanille roomijs, vanillesaus en slagroom 
 

Koffiekaart                    
Koffie            2,25 

Cafeïne vrije koffie          2,25 
Latte Macchiato          3,50 
Thee             2,25 
 u kunt kiezen uit diverse smaken 
Cappuccino           2,55 
 espressokoffie met warme melk en melkschuim 
Cappuccino karamel          3,00 
 espressokoffie met warme melk melkschuim en karamelsiroop 
Cappuccino hazelnoot         3,00 
 espressokoffie met wame melk melkschuim en hazelnootsiroop 
Toffie koffie           3,75 
 als koffie, karamel en slagroom elkaar ontmoeten is het tijd om  
 in alle rust te genieten 

Sweet delight           3,75 
 deze heerlijke mix van koffie en hazelnootsiroop verdient een  
 flinke toef slagroom.  Sweet Dreams!   

Koffie “Remise”           7,25 
 een heerlijk kannetje koffie, huisgemaakte zoetigheden, slagroom  
 en een glaasje Kaluha 

Irish Coffee           7,75 
 koffie met whisky en slagroom 

French Coffee           7,75 
 koffie met Grand Marnier en slagroom 

Italian Coffee           7,75 
 koffie met Amaretto en slagroom 
Spanish Coffee           7,75 
 koffie met Tia Maria en slagroom 


