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Diner 
17.00 uur tot 20.30 uur 

Kies per tafel in welke vorm u wilt dineren… 
U kiest dus tesamen voor Pruuverij óf tesamen voor à La Carte. 

 

Pruuverij-Menu 
Bij het Pruuverij-Menu krijgt u een verrassing aan kleine gerechtjes geserveerd.  

Dit bestaat uit 2 voorgerechtjes, 1 soepje, 3 hoofdgerechtjes en 3 nagerechtjes. 

Naast deze gerechtjes wordt u voorzien van brood met smeersels bij de voorgerechtjes. 

Bij het laatste hoofdgerechtje wordt friet met mayonaise en een frisse salade geserveerd. 

De gerechtjes zijn vooraf nooit bekend, het is een rondje door de kaart en meer… 

Uiteraard houden wij rekening met diëten en allergieën. 

Reserveren kan al vanaf 2 personen. Gelieve dit minimaal 1 dag tevoren te doen. 

€ 31,50 p.p. 

óf 

à La Carte 
Maak uw keuze uit de hierna volgende kaart. Ook kunt u gebruik maken van het Seizoensmenu. 

Voor beide geldt… 

Allergiën of dieetwensen? Meld het ons. 

 Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden. 
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Voorgerechten 

 

Carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten, 

Old Amsterdam en zongedroogde tomaten  € 8,50 

 

Tonijn en zalm op Japanse wijze 

Licht gegrilde tonijn en zalm met wakame, pistache en wasabimayonaise  € 9,75 

 

Bourgondisch champignonpotje  

Gegratineerd champignonpotje met spek en Grana Padano  € 7,50 

 

Rilette van gerookte makreel 

Met avocado en bruschetta  € 8,25 

 

Buikspek op oosterse wijze 

Krokant buikspek van het Livar varken met oosterse dressing  € 8,25 

 

Tempura groenten  

Diverse gefrituurde groenten in een krokant jasje met tomatenmayonaise  € 7,75 
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Soepen 

 

Tomatensoep  

Huisgemaakte pomodori soep met een vleugje room   

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Seizoenssoep 

Vraag onze bediening naar de soep van dit seizoen  

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Mediterraanse Vissoep 

Krachtige bouillon gevuld met diverse vissoorten 

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 
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Hoofdgerechten 

Varkenssaté 

Gemarineerde varkenshaas met satésaus, atjar en kroepoek  € 18,75 

 

Huisgemaakte loempia’s  

Gevuld met diverse groenten en gegratineerd met brie  € 18,75 
 

Tournedos van de grill 

Met saus naar keuze  € 26,75 
 

Schnitzel 

Varkensschnitzel met saus naar keuze  € 18,25 
 

Kabeljauw op italiaanse wijze 

In tomatensaus overbakken met mozzarella  € 21,50 
 

Dagvangst 

Met saus naar keuze  € 20,50 

 

Bospaddenstoelenrisotto  

Risotto met diverse bospaddenstoelen en Grana Padano  € 18,75 

 

Mixed kip 

Trio van kip op verschillende wijze bereid  € 21,50 
 

 

 

Onze sauzen: pepersaus, witte-wijnsaus, kruidensaus, satésaus, champignonsaus en 

stroganoffsaus 
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Maaltijd salades 

 

Salade bospaddenstoelen  

Salade met gebakken bospaddenstoelen, Grana Padano, 

pijnboompitten en truffelmayonaise  € 15,75 

 

Salade vis 

Salade met gravad lax, krabsalade, scampi’s, 

kappertjes en dillemayonaise  € 16,25 

 

Salade oosterse buikspek 

Salade met krokant buikspek van het Livar varken, bospaddenstoelen 

en oosterse dressing  € 16,25 

 

 

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood of friet. 
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Kindermenu 

 

Tomatensoepje   € 3,25 

 
~~~~~ 

 

Friet  – Met een keuze uit een frikandel, (groente)kroket of kipnuggets  € 6,25 

of 

Poffertjes  –- Een portie poffertjes met stroop en poedersuiker  € 6,00 

of 

Schnitzeltje – Naturel of met saus naar keuze  € 6,75 

 
~~~~ 

 

Kinderijsje  € 4,35 

 

 

Voordeelmenu 

soep – hoofdgerecht – kinderijsje  € 12,50 

 

Alle kindergerechten worden geserveerd met een verrassing. 

Uitsluitend voor kinderen tot en met 12 jaar. 

  


