Voorgerechten
Tomatensoep
Van Pomodori tomaten met lente uitjes en basilicum

€ 6,75

Gemarineerde gerookte zalm
Met een salade van humus, zoetzure groenten,
hangop van limoen en kroepoek van inktvis

€ 12,50

Chefsmenu
Voorgerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 11,50

Sushi Bowl
Gevuld met tonijn, zalm, avocado, sushi rijst, wakame,
gemarineerde gember, wasabi en soja saus

€ 14,00

Carpaccio van ossenhaas
Met rucola, pijnboompitjes, gedroogde tomaatjes, parmezaan
en basilicum mayonaise

€ 12,75

Steak tartaar
Van Diamanthaas met gepocheerd Henne ei, cornichons
piccalilly en chips van krieltjes

€ 14,00

Salades
Salade Feta (Vegetarisch)
medium € 12,50 / large € 17,50
Gemengde salade waarin feta, watermeloen, appel,
walnoten, rode ui, mint en balsamico vinaigrette
Caesar Salad
medium € 12,50 / large € 17,50
Romeinse salade met gerookte kip, bacon, parmezaan,
croutons, gepocheerd scharrelei, en ansjovis mayonaise
Salade Niçoise.
medium € 15,50 / large € 22,50
Salade met kropsla, gegrilde tonijn, boontjes, olijven,
rode ui, gepocheerd scharrelei en basilicum crème

Heeft u een allergie laat het ons weten

Hoofdgerechten
Zeebaars
Op z’n huid gebakken, romige parelgort met zeekraal,
trostomaatjes en saus van venkel

€ 22,75

Zeetong (500 gram)
In z’n geheel in de boter gebakken geserveerd met een
Caesar salad, frites en remoulade

€ 35,00

Chefsmenu
Hoofdgerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 18,50

Kipsaté
Van gemarineerde kipfilet, geserveerd met pinda saus,
atjar, kroepoek en frites

€ 17,50

Hamburger TKB
100 % rundvlees van de grill, brioche bol, tomaat, augurk,
knapperige sla, bacon, cheddar, frites en mayonaise

€ 17,50

Kalfslever
Rose gebraden, met spek en ui, kroketjes van hete bliksem en
saus met salie

€ 22,75

Tournedos
Van de ossenhaas met seizoengroenten, polenta,
en romige saus van cêpes

€ 26,50

Groenten curry (Vegetarisch)
€ 19,50
Thaise groenten curry met basmati rijst en frisse komkommersalade

Diversen
Chefs menu
3 gangen menu € 35,00
4 gangen menu € 45,00
TKB Verwen menu
5 gangen verrassende lekkernijen € 35,00
Extra trek !

Plankje brood met boeren boter en tapanade
Schaaltje frites met huisgemaakte mayonaise
Schaaltje met seizoengroenten
Schaaltje gemengde salade

€
€
€
€

5,50
3,50
3,50
3,50

Heeft u een allergie laat het ons weten

Kaas en desserts
Kaas
Plateau met Europese kazen, ook uit ons groene hart,
geserveerd met noten-vijgen-brood en appelstroop

€ 14,50

Dame Blanche (klassieker)
Vanille roomijs met slagroom en warme chocolade saus

€ 7,75

Panna cotta
Van witte chocolade, met gepocheerde peer, sabayon,
perensorbet en amandel krokant

€ 8,75

Donut van mango & sinaasappel
Met verse mango, gel van bramen, merenque en
black Hawaï ijs

€ 8,75

Warm lava cakeje
A la minute gebakken taartje van pure chocolade, waarbij
gegrilde ananas, mousse van witte chocolade en ananas sorbet

€ 9,50

Chefs nagerecht
Nagerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 8,00

Special Coffees
Italian Coffee
met Amaretto di Saronno

€ 6,95

Spanisch Coffee
met Tia Maria of Likeur 43

€ 6,95

Irish Coffee
met Jameson Ierse whisky

€ 6,95

French Coffee
met Grand Marnier

€ 6,95
Heeft u een allergie laat het ons weten

