OLIJVEN

BITTERBALLEN

huisgemarineerd
4,50

8 stuks
mosterd
9,50

GEHAKTBROOD

KAASPLANKJE

grove mosterd
cornichons
6,50

3 soorten lokale kazen | stroop
druiven | rozijn/venkel brood
12,50

NACHO’S

ZWAMBALLEN

cheddar | lente ui | guacamole
crème fraîche | tomaat chutney
peterselie
9,50

6 stuks
van eigen kweek | mosterd
6,50

TWIEFELEER
2 personen

tonijn salade | 4 bitterballen | gehaktbrood
mini nacho’s | brood met aïoli | olijven
23,50

&

BISTRO GREENHOUSE

THE

GREEN
HOUSE
ONTBIJT (07:00 tot 11:00)
Smoothie mango | yoghurt						4,50
Croissant Tlant confiture						4,50
Pancakes banaan banaan beslag | pecannoten | bosbessen | agavesiroop

7,00

Boerenomelet 3 eieren | lente ui | peterselie | tomaat | groene aspergers

9,50

eryngii | geraspte kaas | zuurdesem			
Eggs vegadict 2 gepocheerde eieren | Hollandaise | brioche plak gegrild		

8,00

powersalad | avocado

LUNCH (11:00 tot 17:00)
Paddestoelensoep gemaakt van eigen gekweekte oesterzwammen		

7,00

Muhammara viking brood | avocado | wilde tomaat | mini paprika | powersalad

9,50

peterselie
Rode biet/Sjevraoje vikingbrood | rode biet | pecannoten | zoet zuur garnituur

10,50

SALADES (vanaf 11:00)
Quinoa salade Ras el hanout | bosui | basilicum				

15,50

Burrata powersalad | courgette | gepocheerde peer | wilde tomaat | pijnboompitten 15,50
framboos/port siroop

HOOFDGERECHTEN (vanaf 11:00)
Portobello burger knoflook | spinazie | kikkererwten | tahin | lijnzaad | parmezaan		 19,50
Aubergine-linzen stoof bloemkool | linzen | komijn | korianderzaad | raita | vikingbrood 19,50

DESSERTS
Carrotcake wortel | caramel | pecannoten| vanilleijs

		8,50

Citroencake maanzaad | dagelijks vers gebakken				

3,50

Vlaai van Patisserie Lemmens					4,50

THE

BISTRO
LUNCH

TOT 17.00

Boerenomelet 3 eieren | lente ui | peterselie | tomaat
groenten | spek | geraspte kaas | zuurdesem
groene asperges

9,50

Saveurs gehaktbrood zuurdesem | rode ui | parmezaan
little gem

9,50

Croque Monsieur curry | peterselie | gruyère bechamel

9,50

Gemarineerde kip zuurdesem | little gems | spek 		
cocktailsaus | tomaat | peterselie

9,50

MENU VAN DE CHEF
Drie-gangenmenu 32,50 p.p.
Laat u verrassen door ons menu van vandaag!
Als u niet van verrassingen houd, informeer
dan naar onze menu invulling bij de bediening

VOORGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN

Broodplankje aïoli | olijfolie | tomatenchutney		 6,50
Gerookte zalm huisgerookt | limoencrème | olijfcrumble

13,50

Confit de canard’ eendenbout | zuurkool | rosti | kalfsjus

24,50

Steak tartaar kappertjes | zwarte knoflook | ei		

13,50

Rundersteak’ salsa verde | mini paprika | gegrilde courgette

21,50

Zuurvlees frites regionale stoof met stroop uit eigen tuin*

18,50

Zalm piperade’ paprika | tomaat | sjalot | basilicum		

22,50

Tagliatelle pasta portobello | spinazie | knoflook | truffelsaus

19,50

Quiche gemaakt van eigen gekweekte oesterzwammen | zoet zuur 11,50
Franse uiensoep gruyere | croutons | gegratineerd

7,00

SALADES

`deze gerechten worden zonder bijgerechten geserveerd

BIJGERECHTEN
Caesar salad gegrilde halve little gems | ceaser dressing
wilde tomaat | spek | ansjovis | parmezaan | pestocroutons
gemarineerde kip

15,50

Sjevraoje meslun sla | little gem | gepocheerde peer
cashewnoten | wilde tomaat | port of framboossiroop

15,50

VOOR
DE
KLEINTJES

Frites met mayo					4,00
Pasta a aglio					4,00
Side salad 					4,00

Pasta bolognese

6,50

Frietje met snack		

6,50

Kinderijsje

3,50

NAGERECHTEN
Bombe Vahlrona chocolade vanille ijs			 9,50
Coupe Vaeshartelt met vruchtencoulis uit eigen tuin*

8,50

champagnesabayon | zwarte bes | rood fruit sorbet
*Op de 23 hectare rondom Vaeshartelt is van alles te vinden. Aardappelvelden,
frambozenstruiken, bijenkasten, appelbomen en ga zo maar door. Door deze
producten uit eigen tuin te verwerken in onze gerechten zijn wij minder afhankelijk
van leveranciers en dat betekend minder CO2 uitstoot! Hartstikke verantwoord en
hartstikke lekker. Laat het smaken!

eiwit schuim
Kaasplank 3 kaassoorten | rozijn/venkel brood | stroop
druiven

Allergisch of liever geen ...? Laat het ons weten!

12,50

