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Misschien nog iets na?

Van de tap

CHOCOLADE LAVA MUFFIN 7

JUPILER PILS 5,2%
Fluitje 2.50 I 0,25cl 2.95 I 0,30cl 3.50

Chocolade cake, vloeibare chocolade vulling, vanille ijs, slagroom

BELGISCH NAGERECHT 6
Speculaasijs, walnotenijs, slagroom, kletskoppen, caramelsaus

Hoofdgerechten...

Om mee te beginnen...
CARPACCIO “IETS ANDERS” 16.50
Dun gesneden ossenhaas, pijnboompitten, truffelmayonaise,
eendenleverkrullen, bieslook, old Amsterdam kaas

PARADE VAN VOORGERECHTEN 16
Door onze keukenbrigade gemaakte selectie uit onze voorgerechten

VISSALADE 13.50
Gerookte zalm, makreel, tonijnsalade, rode ui,
zongedroogde tomaat, frisse dressing

ONZE ABSOLUTE TOPPER:

Tevens zijn
onze salades te
bestellen als
maaltijdsalades

CARPACCIO 11.50
Dun gesneden ossenhaas, pijnboompitten, spekgruis, bieslook, old
Amsterdam kaas, basilicumdressing

HERFSTSALADE 10,50
In blauwe kaas gesmoorde paddestoelen met rode ui, pompoen,
rozemarijn, luxe noten en geserveerd met ciabatta toast

SALADE “LIKKEPOT” 10
Frisse gemengde salade, huisgerookte kip, feta, spekgruis, noten,
knoflookdressing

BUIKSPEK, KRAB EN MANGO 14.50
Langzaam gegaard buikspek geserveerd op een bedje van Roma sla
met krabvlees en mangochutney

PATA NEGRA 14,50
Spaanse ibericoham van het “zwart poot” varken.
Alleen maar ham (80gr) maar dan wel de lekkerste

ROSMALENSE MOLENBOL 5.50
Om te delen, met aioli, tapenade en kruidenboter

BOSPADDESTOELENSOEP 6.50
Licht gebonden crèmesoep, gevuld met diverse wilde paddenstoelen,
verse tijm en knoflookcroutons

TOMATENSOEP 6
Gebonden, rundergehaktballetjes, room, bieslook,
Kan ook vegetarisch geserveerd worden

NOUGATINO DESSERT 7

Indien er bij de hoofdgerechten geen rijst op pasta geserveerd
wordt, serveren wij friet met mayonaise erbij. Om verspilling te
voorkomen serveren wij niet meer standaard een salade bij het
hoofdgerecht. U kunt deze bestellen per 2 personen voor € 1,50

GAMBA’S “LIKKEPOT” 21

Gepelde Black Tiger garnalen, knoflookolie, roerbakgroenten, romige
chilisaus

SCHNITZEL “LIKKEPOT” 16.50
Gepaneerde varkensschnitzel (250gr) met een saus naar keuze.
Tegen meerprijs verkrijgbaar met de volgende toppings:
ham, kaas en ananas of tomaat, ui en kaas

RUNDERHAASPUNTJES OP “JAPANSE”WIJZE 19,75
Gewokte ossenhaaspuntjes met groenten, taugé en geroosterde
sesamzaadjes op een bedje noodles geserveerd met een huisgemaakte
teriyakesaus

Krokant schuim van nougat, slagroom, nougatijs,
caramelsaus, lekker zoet

VARKENS SPARERIBS 17.75
500 gram wide cut varkensribben gemarineerd in een ketjapmarinade,
afgelakt met een BBQ lak en geserveerd met cocktail-, chili- of
knoflooksaus

GEBAKKEN SCHOLFILET 18.50
Zelf gepaneerd en geserveerd met limoen, dille en een huisgemaakte
remoulladesaus

LAMSRUGFILET 27,50
Super mals en rosé gebakken. Het mooiste vlees van het lam
geserveerd met gezoete spruitjes, parel couscous en zwarte truffeljus

KABELJAUWFILET 19,50
Op de huid gebakken kabeljauwfilet geserveerd met romige witlof en
Limburgse mosterd

KIPSATÉ 15.50
Malse kipﬁlet geserveerd met huisgemaakte pindasaus, gefrituurde
uitjes en kroepoek

AARDAPPEL FRITTATA 16.50
Frittata gevuld met aardappel, olijven, zon gedroogde tomaat,
aubergine en gele courgette. Begeleidt door een tomatensalsa

GROOTMOEDERS HAZENPEPER 18,50

Gewoon erg lekker! Met rode kool en gegratineerde hete bliksem

Onze warme sauzen…

Cheesecake met
frambozencoulis

Vanille ijs, slagroom, lauwwarme pure
chocoladesaus

PROFITEROLES 7,50
Mini soesjes gevuld met bailey’s slagroom. Overgoten met witte
chocolade en gegarneerd met rode bes en kruim van bastogne

PANNA COTTA 7,50
Panna cotta van speculaas (het is ten slotte Sinterklaastijd…)
Geserveerd met bosvruchtencoulis, slagroom en speculaas crunch

ESPRESSO MARTINI 7.00

Espresso, wodka, Kahlua kofﬁelikeur. Word koud geserveerd.

KOFFIE “LIKKEPOT” 4.50

“BLACK ANGUS” HAMBURGER 17.50
Schotse runder hamburger, 110 gram bun, sla, tomaat, augurk,
“Likkepot” saus en bacon Kan ook vegetarisch geserveerd worden

Dessert tip

DAME BLANCHE 6

Rubbens kofﬁelikeur, distillaat La Chouffe bier 25% alc. en
een flinke toef slagroom Lekker!

IJskoffie € 5,50
Vanille ijs, karamel siroop, koffie en slagroom

Heerlijk kopje koffie of thee?
KOFFIE
CAPPUCCINO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO

2.70
3.00
2.70
4.50
3.25
3.25

THEE 2.70
Smaken; English blend, Earl Grey, Bosvruchten, Rooibos, Groene thee
met citroen

VERSE GEMBER THEE MET CITROEN 3.00
VERSE MUNT THEE
3.00

De “wilde” tijd is weer aangebroken… huisgemaakt vol met vlees
en seizoensgroenten

DE VOORGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET
STOKBROOD, AÏOLI EN KRUIDENBOTER.
VRAAG NAAR ONZE GERECHTEN BUITEN DE KAART OM

Kindermenu’s
Voor de kinderen hebben

wij een aparte placemat
met hierop speciale
kindergerechten. Tevens
staat er op de achterkant een
kleurplaat waarmee ze kans
maken op een leuke prijs!

Heeft u een
voedselallergie?
Laat het ons dan weten. In
overleg met de keuken gaan
wij de gerechten desgewenst
en indien mogelijk aanpassen.

6,5%
6,6%
8%
8.5%

4.75
4.75
4.75
4.75

DUVEL
LEFFE TRIPEL
KASTEEL DONKER
LIEFMANS FRUITESSE

8,5%
8,5%
11%
3,8%

5.50
5.50
5.00
5.00

DESPERADO
BELLE-VUE KRIEK
BUDELS OUD BRUIN
HOEGAARDEN RADLER
HERTOG-JAN
LEFFE BLOND
HOEGAARDEN WITBIER
TRIPEL KARMELIET
HERTOG JAN GRAND PRESTIGE

5,9%
5.50
5,2%
5.00
3,5%
4.00
0%-2% 4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
8.4%
5.50
10%
5.50

Van de fles

FRANZISKANER WEISSBIER

5%

7.00

Zin in een goed glas wijn?
WIT - 100% CHARDONNAY
ROOD – 100% MERLOT
ROSÉ - 100% SYRAH
4.40 per glas | 11.50 per karaf | 18.50 per fles 0,75 l.
- PINOT GRIGIO - MILANI – ITALIË – 2021
- SAUVIGNON BLANC – TARANI – FRANKRIJK - 2021
- GRANTRIO ROSSO SALENTO – SAN MARZANO - ITALIË - 2021
5.40 per glas | 16.50 per karaf | 23.50 per fles 0,75 l.
PRONOL PROSECCO SPUMANTE
Zeer frisse en fruitig met een delicaat bouquet. Deze Spumante smaakt
mooi fris en zuiver en heeft een aangename mousse.
Verkrijgbaar in: 0,20 l. 7.00 | 0,75 l. 22.50

HUGO L’ORIGINALE
Harmonieuze mix van prosecco en vlierbloesemextract. Geserveerd met
een takje munt, citroen en ijsblokjes
Verkrijgbaar in: 0,2 l. 7 | 0,75 l. 22.50

Gebak
NOUGATINE GEBAKJE
APPELGEBAK
APPELGEBAK MET SLAGROOM
CHEESECAKE

3.75
3.50
4.00
4.50

U heeft de keuze uit: pepersaus en champignonsaus,

WILDBOUILLON 6,50

LEFFE DUBBEL
LEFFE BLOND
LA CHOUFFE BLOND
FILOU TRIPEL seizoensbier

Vraag de
bediening naar
ons bier op de
wisseltap

Gewaardeerde gast

Afrekenen kan alleen per tafel.
Vraag de bediening naar de “afrekendoos” om
makkelijker de rekening te splitsen.

GIN-TONIC RASPBERRY’S

Frozen raspberry’s - citroen | Fever tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC ORANGE

Sinaasappel - kaneel - kruidnagel |
Fever tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC MUNT/LIMOEN

Takje munt - limoen | Fever tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC VLIERBLOESEM

Vlierbloesem siroop - komkommerlinten |
Fever tree tonic - Bombay gin

