Partycentrum

Voorgerechten
Rundercarpaccio

9,95

met pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaaskrullen en pestomayonaise

Wildpaté

7,75

geserveerd met gekarameliseerde uiencompote en cumberlandsaus

Trio van heerlijkheden

9,95

mini carpaccio, wildpaté en een bruschetta met huisgerookte zalm

Hertencarpaccio

8,75

Restaurant

met diverse soorten sla, walnoten en een dressing van framboos

Licht pikante gamba’s

10,75

gebakken gamba’s in een licht pikante roomsaus

Mandje met broodsoorten

5,50

geserveerd met diverse smeersels, heerlijk om mee te beginnen

Soepen
Tomatensoep

5,00

gemaakt van verse tomaten

Oma’s groentesoep

5,00

Brasserie

vol met heerlijke verse groenten

Wildbouillon
met paddenstoelen

Romige witlofsoep
met stukjes ham

5,50
5,50

Partycentrum

Hoofdgerechten Vlees
Gestoofde hazenbout

19,75

traditioneel gestoofd met veel groenten en trappisten bier

Hertenbiefstuk

23,75

geserveerd met een stukje eendenlever en cranberrysaus

Tournedos Du Chef

25,25

met een saus van sjalotjes, knoflook, groene pepers en een vleugje whisky

Jagers schnitzel

18,95

Restaurant

een mooie schnitzel met kastanje champignons, uienringen en blokjes ham

Gegrilde kalfsentrecote

22,50

met een saus van mosterd en dragon en een vleugje limoen

Hoofdgerechten Vis
Tongfilet met Spaanse serranoham

22,50

geserveerd met een limoen/dille jus

Zalmfilet teriyaki

19,95

gebakken zalmfilet met gewokte groenten en teriyakisaus

Royale gamba spiezen

21,50

geserveerd met een witte wijn knoflooksaus

Gestoofde kabeljauw in het groen
met groene kruiden uit eigen tuin

Brasserie

Heeft u een allergie meldt het ons !!

19,95

Partycentrum

Dessertkaart
Dame Blanche

8,75

vanille roomijs met advocaat, warme chocoladesaus en slagroom

Pecan toffee meringue

6,25

wisselende lagen toffee meringueschuim, slagroom en huisgemaakte toffee

Karamel bastogne

7,50

chocolade nestje gevuld met karamel roomijs en stukjes bastognekoek

Parfait van boterkoek

6,75

met stukjes chocolade en slagroom

Kaasplankje

9,95

samengesteld met kazen van zuivelboerderij De Kern

Restaurant

Koffiekaart
Koffie
Latte Macchiato
Thee

2,25
3,50
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

Brasserie

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
koffie met Tia Maria en slagroom

7,75

Partycentrum

Kindermenu “Remise”

Vruchtencocktail
of

Kinder tomatensoep
of

Kleine ardennerham
met frisse meloen

Restaurant

***
Fricandel
of

Kroket
of

Kleintje schnitzel
of

Kipnuggets
***
Kinderijsje met verrassing

De hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, mayonaise en appelmoes

Brasserie

De hoofdgerechten kunnen ook los besteld worden

9,75

