Lunch

tot 16:00 uur

SOEPEN
POMODORI TOMATENSOEP			5,75
Met rundergehaktballetjes (ook vegetarisch te bestellen)

SOEP VAN DE DAG					6,50
Vraag onze bediening naar de soep van de dag
Onze soepen worden geserveerd met ovenvers brood

SALADES
CAESARSALADE					13,50
Salade met kip of gamba’s (+ 1,50) geserveerd met een
gekookt ei, Parmezaanse kaas, ceaserdressing en croutons

SALADE GEITENKAAS				13,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, honing, zongedroogde
tomaatjes, gezouten walnoten en aceto balsamico

SALADE OSSENHAAS					14,00
Salade met teriyaki ossenhaaspuntjes, wakame, rettich,
furikake en cassave chips

SALADE CAPRESE					12,00
Klassieke Italiaanse salade met mozzarella, tomaat,
basilicum, olijfolie en aceto balsamico
Al onze salades worden geserveerd met geroosterd brood

TOSTI’S
TOSTI							5,25
Boerenwit of boerenbruin brood met ham en kaas,
geserveerd met salade en ketchup

TOEKAN TOSTI						7,25
Boerenwit of boerenbruin brood met ham, kaas, gebakken
uien, champignons en tomaat, geserveerd met salade,
een spiegeleitje en ketchup

OMELET & UITSMIJTERS
OMELET							8,75
Met keuze uit ham, kaas, champignons of naturel

BOERENOMELET					9,25
Omelet gevuld met boerengroenten, rookspek, uien
en champignons

UITSMIJTER						8,50
Drie gebakken eieren op boerenwit of boerenbruin brood
met keuze uit ham, kaas, rosbief of meegebakken spek

Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens allergisch voor?
Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden

BROODJES

Keuze uit: Italiaanse bol, waldkorn
en stokbrood

GEZOND							7,25
Belegd met ham, kaas, gekookt ei,
rauwkost en Thousand Island dressing

CARPACCIO						9,75
Belegd met rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, oude kaas en pesto of truffelmayonaise

BRIE								9,25
Met warme brie, honing en walnoten

TONIJNSALADE						9,25
Met kappertjes, rode ui en rucola

GEROOKTE ZALM					9,50
Met kappertjes, rode ui en bieslook-roomkaas

CLUBSANDWICH KIP					12,25
Met kip, kaas, spek, sla, tomaat, komkommer,
gebakken ei en cocktailsaus

WARME LUNCHGERECHTEN
GERRIT’S LUNCHSPECIAL				11,50
Boerenbruin of wit brood belegd met ham, een spiegelei,
broodje kroket, bolletje huzarensalade en
een klein tomatensoepje

KROKETTEN						7,50
Twee rundvleeskroketten met mosterd op boerenbruin
of boerenwit brood

MACNULAND						13,00
Italiaanse bol met een gegrilde hamburger, sla, spek,
gebakken ei, uien, tomaat en ketchup, geserveerd met frites

SLIPTONG							17,00
Twee gebakken sliptongen, geserveerd met geklaarde boter,
remouladesaus, citroen en frites

SATÉ								14,00
Kipsaté met atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes, kokos en
satésaus. Geserveerd met frites, boerenbruin of
boerenwit brood

BIEFSTUK							19,00
Hollandse biefstuk met jus op boerenbruin of boerenwit brood

SCHNITZEL						15,50
Gebakken schnitzel met remouladesaus en citroen,
geserveerd met frites

Diner

VLEESGERECHTEN
SCHNITZEL						17,50
Gebakken schnitzel met remouladesaus en citroen

CORDON BLEU						16,50
Varkensfilet gevuld met ham en kaas, gegratineerd in de oven

vanaf 16:00 uur

STARTER

MIXED GRILL						24,50
Bestaande uit diverse soorten vlees: spies met ossenhaas,
spareribs, varkenshaasmedaillon en kipfilet, inclusief drie
bijpassende grill sauzen

BIEFSTUK							21,50

AMUSE VAN DE CHEF					6,00
Geserveerd met een heerlijk glaasje bubbels

Gegrilde Hollandse biefstuk met één saus naar keuze

TOURNEDOS						26,00
Gebakken biefstuk van de haas met één saus naar keuze

SOEPEN

SURF & TURF ON THE ROCK			

26,50

POMODORI TOMATENSOEP			5,75
Met rundergehaktballetjes (ook vegetarisch te bestellen)

Bereid zelf uw tournedos en gepelde gamba’s op een
hete steen van 350 °C geserveerd met gebakken uien,
champignons, spekjes en drie verschillende sauzen

SOEP VAN DE DAG					6,50

STEAK ON THE ROCK					26,50

Vraag onze bediening naar de soep van de dag

Al onze soepen worden geserveerd met ovenvers brood

SALADES

Bereid zelf uw tournedos op een hete steen van 350 °C,
geserveerd met gebakken uien, champignons, spekjes,
pepersaus en twee koude sauzen

VARKENSHAAS						19,50

CAESARSALADE					13,50
Salade met kip of gamba’s (+ 1,50) geserveerd met een
gekookt ei, Parmezaanse kaas, ceaserdressing en croutons

SALADE GEITENKAAS				13,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, honing, zongedroogde
tomaatjes, gezouten walnoten en aceto balsamico

Op een bedje van champignons en uien, geserveerd met
champignonroomsaus

VISGERECHTEN
SCHOTSE ZALM						21,00
Gegrilde zalmfilet met hollandaisesaus

SALADE OSSENHAAS					14,00

SLIPTONG							23,50

SALADE CAPRESE					12,00

ZEETONG							32,00

Salade met teriyaki ossenhaaspuntjes, wakame, rettich,
furikake en cassave chips
Klassieke Italiaanse salade met mozzarella, tomaat,
basilicum, olijfolie en aceto balsamico
Al onze salades worden geserveerd met geroosterd brood

CARPACCIO						12,00
Met pesto of truffelmayonaise, zongedroogde
tomaatjes, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas
en geroosterd brood
Geserveerd met sla, cocktailsaus en citroen

Gebakken zeetong, geserveerd met geklaarde boter,
remouladesaus en citroen
Supplement Picasso: warme vruchten met gember en
banaan (+ 3,50)

VOOR DE KLEINE ETER

VOORGERECHTEN

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL		

Drie gebakken sliptongen, geserveerd met geklaarde boter,
remouladesaus en citroen (gelieve zelf te fileren)

SCHOTSE ZALM						18,50
Gegrilde zalmfilet met hollandaisesaus

SLIPTONG							19,50
14,00

HAM EN MELOEN					11,25
Ardennerham met meloen, rucola en aceto balsamico

SCHOTSE ZALM						12,50

Zachtgerookte Schotse zalmfilet met sla, komkommer
kappertjes, rode uit, tuinkers, crème fraiche en geroosterd brood

GARNALENKROKETTEN				12,00
Twee kroketten met pluksla, citroen, pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes, remoulade en cocktailsaus

RISOTTO & NOODLES
RISOTTO							15,50
Risotto van paddenstoelen met rucola, poftomaatjes
en Parmezaanse Kaas

NOODLES							21,00
Gewokte gamba’s met noodles, roerbakgroenten,
teriyakisaus en cassave chips

Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens allergisch voor?
Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden

Twee gebakken sliptongen, geserveerd met geklaarde boter,
remouladesaus en citroen (gelieve zelf te fileren)

VARKENSHAAS						17,00
Op een bedje van champignons en uien, geserveerd met
champignonroomsaus

BIEFSTUK							19,50
Gegrilde Hollandse biefstuk met één saus naar keuze

Bij alle hoofdgrechten worden warme groenten op het bord
geserveerd. Daarnaast ontvangt u huisgemaakte salade, frites en
gebakken aardappels

SAUZEN
MAYONAISE/KETCHUP/CURRY				1,25
TRUFFELMAYONAISE					1,75
CHAMPIGNONROOMSAUS					2,50
STROGANOFFSAUS						2,50
PEPERSAUS							2,50
SATÉSAUS							2,50
HOLLANDAISESAUS					2,50

BIJGERECHTEN
GEBAKKEN AARDAPPELS					3,00
ZOETE AARDAPPEL FRIETJES				3,00
WITTE RIJST							3,00
SEIZOENSGROENTEN					3,00
AARDAPPELPUREE MET TRUFFELOLIE			3,50

