
FLAMMKUCHEN ZALM

dun brooddeeg uit de oven met zalm, ui ,  citroen, 

 kappertjes, creme fraiche, tomaat, baby spinazie

en pesto-dressing

BIEFSTUK MET FRIET

malse steak, frisse salade, verse friet 

en mayonaise

FISH & CHIPS

in bierbeslaggen gebakken kabeljauw, zoals het

originele engelse recept, met verse friet,

mayonaise en ravigotte-saus

HOTDOG CHILI CHEESE

streetfood hotdog met milde jalapenos en kaas

door het vlees gedraaid,  sla, krokante ui ,  augurk,

uienringen, ketchup en mosterd. 

MARVIN'S SOEP

huisgemaakte soep van de dag, gemaakt van

verse ingredienten

 

- SWEETS -

CARPACCIO

dungesneden runderhaas, pesto-dressing,

pijnboompitten en parmezaanse kaas

VISSIE VISSIE

makreelmousse, zalm, kappertjes, ui ,  rucola en 

tonijnmayonaise

GEZOND

ham, jonge kaas, komkommer, sla, tomaat,

gekookt ei  en kompaansaus

JEANY'S APPELTAART   3.5

CHEESECAKE MET BODEM VAN OREO  4

BROWNIE MET ROOD FRUIT 4

BROOD

LUNCH SPECIALS

EGG-TASTIC

drie gebakken achterhoekse scharreleieren

met bacon, kaas en kompaansaus

PULLED PORK

langzaam gegaard varkensvlees, gemarineerd met

Jack Daniels whiskey, koolsla en bbq-saus

TOSTI KOMPAAN

met cheddar, bacon, kruiden en kompaansaus

  8.75

  8.75

  6.75

  7.50

  7.50

  5.50

BURGERS

verse friet met mayonaise

frisse salade

  9.50

  17

  14

  9

  6

LUNCH

  2.5

  2.5

keuze uit een italiaanse focaccia,

een bruine bol of maisbrood

DRIE BOLLEN IJS MET SLAGROOM 5

KOMPAAN BURGER

rundvlees, bacon, cheddar, spiegelei ,  gebakken ui ,

tomaat, augurk, sla en Kompaansaus

MACHO NACHO

rundvlees, nacho's,  spicy cheddar, jalapenos,

guacamole, sla, tomaat en limoenmayonaise

COW MEETS PIG

rundvlees, pulled pork, bacon, gebakken ui ,

tomaat, sla, mosterd en smokey bbq-saus

PADDO BURGER

rundvlees, champignons, rode ui ,  manchegokaas,

rucola, lollo rosso en truffelmayonaise

RED VELVET

burger van rode biet,  quinoa en havermout. 

met zoete aardappelchips, baby spinazie,

guacamole, verse peterselie en limoenmayonaise

  12.5

  12.5

  12.5

  12.5

  12.5

ABDIJ BURGER

rundvlees, paulus abdij bierkaas, bacon, tomaat,

sla, uienringen en grimbergen dubbel biersaus

  12.5

lieve gast, welkom (terug) op ons terras.

vanwege de maatregelen hebben we tijdelijk

een aangepaste kaart met daarop onze

hardlopers. enjoy!

standaard met rundvlees (medium),

naar wens met kip i .p.v.  rund


