VOORGERECHT, HOOFDGERECHT, NAGERECHT NAAR KEUZE:

TOMATENSOEP
(Biersuggestie: blond bier)
Huisgemaakte tomatensoep met een
mediterraans tintje en basilicum.
SOEP VAN DE CHEF
Een wisselende soep van onze chef. Vraag
onze bediening.

Menu’s worden geserveerd met een
groentemix en verse friet.
ALLEEN HOOFDGERECHT
Na 19.00 uur alleen in overleg met de
keuken i.v.m. eventuele drukte.
V staat voor onze vegetarische gerechten.
Het is helaas niet mogelijk om apart af te
rekenen. Onze rekening is volledig gespecificeerd zodat u de kosten zelf onderling
kunt verrekenen
Voor allergenen info kunt u zich wenden tot
het personeel.

MANDJE BOURGONDISCH BROOD WIT EN
BRUIN .
MET 3 VERSCHILLENDE DIPJES 1.15 P.P.

V SALADE BRIE VINGERS
(Biersuggestie: tripel bier)
Brie gepaneerd in panko, rode ui, walnoot,
gemengde sla en een preiselbeeren compote.
TOK TOK SALADE
(Biersuggestie: witbier)
Een salade van rode ui, zontomaatjes,
Parmezaanse kaas, pestodressing en kip
gebakken met knoflook.
(Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht)
PITTIGE SCAMPI’S
(Biersuggestie: witbier)
In pittige knoflookolie gebakken scampi’s
geserveerd met aioli en brood.
GEROOKTE SASHIMI VAN RUND
(Biersuggestie: dubbel bier)
Sashimi van diamanthaas uit onze rookoven met pijnboompitjes, zongedroogde
tomaatjes en BBQ saus.

GEROOKT BUIKSPEK
(Biersuggestie: witbier)
Langzaam gegaard buikspek geserveerd
met mosterdsaus en toast.
CARPACCIO “FF”
(Biersuggestie: amber bier)
Flinterdun gesneden rundercarpaccio met
truffelmayonaise, rucola, zongedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.
(Tegen een meerprijs van 1,95 )

KEUZE UIT 1 VAN ONZE BURGERS

PICANHA 200 gr. (Biersuggestie: dubbel
bier)
De picanha snijden we uit de rug van het
rund, ook wel het staartstuk genoemd.
Een malse steak dat in Zuid-Amerika de
steak is. Saus naar keuze.

PICANHA 300 gr.
(Biersuggestie: dubbel bier)
De picanha snijden we uit de rug van het
rund, ook wel het staartstuk genoemd.
Een malse steak dat in Zuid-Amerika de
steak is. Met saus naar keuze.

“FF” SCHNITZEL (200GR)
(Biersuggestie: wit/blond bier)
Een ouderwets ambachtelijke schnitzel
gebakken in zonnebloemolie.

ARGENTIJNSE OSSENHAAS 200 gr.
(Biersuggestie: dubbel bier)
Een super malse steak van het
Argentijnse rund. Saus naar keuze.

ARGENTIJNSE OSSENHAAS 300 gr.
(Biersuggestie: dubbel bier)
Een super malse steak van het
Argentijnse rund. Saus naar keuze.

KIP PIRI PIRI
(Biersuggestie: wit/blond bier)
Kippendij vlees met een piri piri olie op
Portugese wijze gemarineerd.

GRAIN FED RIB EYE 250 gr.
(Biersuggestie: tripel/blond bier)
Een steak met een beetje vet doorweven.
Hierdoor blijft het vlees lekker mals en
sappig. Saus naar keuze.

GRAINFED RIBEYE 350 gr.
(Biersuggestie: tripel/blond bier)
Een steak met een beetje vet doorweven.
Hierdoor blijft het vlees lekker mals en
sappig. Saus naar keuze.

ZUID-AMERIKAANSE STEAK 250 gr.
(Biersuggestie: dubbel bier)
Amerikaanse steak van onze grill. Saus
naar keuze.

ZUID-AMERIKAANSE STEAK 350 gr.
(Biersuggestie: dubbel bier)
Amerikaanse steak van onze grill. Saus
naar keuze.

GAMBA’S 10 ST. (Biersuggestie: witbier)
Grote gamba’s op oosterse wijze

SURF EN TURF 350 gr.
Combinatie van onze zuid Amerikaanse
steak en gamba’s. Saus naar keuze.

BOURGONDISCHE SPARERIBS
(Biersuggestie: dubbel bier)
Een royale portie spareribs bereid in een
huisgemaakte marinade.

VARKENSHAAS
(Biersuggestie: dubbel bier)
Medaillons van varkenshaas met saus
naar keuze.
ZALMFILET (Biersuggestie: witbier)
Zalm filet uit onze houtskool oven met
saus naar keuze.
V PASTA AGLIOLIO
(Biersuggestie: witbier)
Verse pasta met seizoensgroenten overgoten met een licht pikante knoflookolie.

TONIJN STEAK
(Biersuggestie: tripel/blond bier)
Steak van de spaanse tonijn. Met saus
naar keuze.
VARKENS RIB ROAST
(Biersuggestie: tripel bier)
Specialiteit van de chef! Een prachtig stuk
rack van het Iberico varken
“FF” XXL SCHNITZEL (350 GR)
(Biersuggestie: wit/blond bier)
Een ouderwets ambachtelijke schnitzel
gebakken in zonnebloemolie.

T-BONE STEAK 350 gr.
Een combinatie van een entrecote en de
ossenhaas. Saus naar keuze.

CLASSIC BURGER
175 gr. Burger / tomaat / rode ui / augurk /
huisgemaakte hamburgersaus en sla
CHEESE BURGER
175 gr. Burger / tomaat / rode ui / augurk /
kaas /
huisgemaakte hamburgersaus en sla
SPECIAL BACON BURGER
175 gr. Burger / tomaat / rode ui / augurk /
kaas / spek / huisgemaakte hamburgersaus
en sla
TRUFFEL BURGER
175 gr. Burger / rucola / Parmezaanse
kaas /
truffelmayonaise en zontomaatjes
VEGA BURGER
160 gr. Vegetarische burgers / tomaat /
rode ui / augurk / huisgemaakte hamburger-

HEMELSE MODDER
Een heerlijk huisgemaakte
chocolademousse met een klein
scheutje Baileys en verse slagroom.
MANGO
Parfait van verse mango en verse slagroom.
BASTOGNE IJS
Huisgemaakt bastogne ijs en verse slagroom.
CREME BRULEE
Heerlijke crème brulee met een scheutje
liquor 43 en verse slagroom

