Voorgerechten
Rundercarpaccio

9,95

met pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Trio van heerlijkheden

9,95

huisgebraden kalfsrosbief met truffelmayonaise,
uiensoepje en een garnalenkroketje

Ardennerham

7,75

met gemarineerde watermeloen

Gamba’s Remise

10,75

roergebakken gamba’s met een licht pikante chili room

Mandje met broodsoorten

5,50

geserveerd met diverse smeersels, heerlijk om mee te beginnen

Soepen
Tomatensoep

5,00

gemaakt van verse tomaten met balletjes en vermicelli

Oma’s groentesoep

5,00

vol met heerlijke verse groenten

Champignonsoep

5,00

Uiensoep

5,50

met kaascrouton
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Hoofdgerechten Vlees
Smokey BBQ Spare-Ribs

17,50

heerlijke malse huisgemarineerde spare-ribs

Gegrilde rib-eye

22,25

geserveerd met kruidenboter

Tournedos Du Chef

25,50

met een pepersaus

Schnitzel “Remise”

18,95

een mooie schnitzel van 200 gram met gebakken champignons en ui

Hoofdgerechten Vis
Gebakken Atlantische zeetong

21,50

in zijn geheel gebakken met remoulade saus of
gebakken vers fruit

Zalmfilet Teriyaki

18,95

gebakken zalmfilet met gewokte groenten en Teriyakisaus

Trio van vis

19,50

zalmfilet, zeebaars en scampi’s geserveerd op tagliatelle

Heeft u een allergie meldt het ons!!
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Dessertkaart
Dame Blanche

7,75

vanille roomijs met advocaat, warme chocoladesaus en slagroom

Sorbet met vers fruit

6,25

daarbij vanille roomijs en een toef slagroom

Stracciatella parfait

5,75

eigen gemaakte stracciatella parfait met slagroom

Aardbeien Romanoff

7,50

gemarineerde aardbeien overgoten met aardbeien/wodka room en
vanille roomijs

Koffiekaart
Koffie
Cafeïne vrije koffie
Latte Macchiato
Thee

2,25
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

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
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7,75

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
De hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, mayonaise en appelmoes
De hoofdgerechten kunnen ook los besteld worden
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