
geserveerd met brood en een smeersel

Soep van het moment 6.5
ons team informeert u graag

Pomodorisoep        6.5
tomatensoep van Josper geroosterde tomaten

Romige bospaddenstoelensoep 7.5
toast - duxelles van champignons

wenst u uw soep een maatje kleiner?  -1.1 TIP

vier heere lunch 14.5
vier kleine lunchgerechten geserveerd op een plank:

kopje romige bospaddenstoelensoep -mini broodje met 
wildpaté - bospaddenstoelenkroketje met brood - 
kleine salade gerookte eend, zoetzure zuurkool en 
veenbessencompote  

tip

lunch
Heeft u een allergie? Meld het ons. Onze koks maken graag een aangepast gerecht!

geserveerd van
12.00 tot 15:30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

de smaak van Wild

Natuurlijk wild, ongekend smaakvol.

Het is weer tijd voor wild! Wild smaakt heel anders 
dan je misschien gewend bent. Je kunt aan het vlees
proeven dat het dier in de vrije natuur heeft geleefd
en vrij heeft bewogen. Zo is het vlees beter doorbloed,
donkerder van kleur en voller van smaak.   

SO
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EN

La Trappe Dubbel

Paulaner Hefe Weissbier

Kwaremont Blond

Leffe Bruin

Bruin ambachtelijk brood van de lokale bakker ‘dikke mik’

Clubsandwich zalm 12.9
geroosterd brood uit de Josper - gerookte zalm - zalmsalade - 
eiersalade - kruidenroomkaas - komkommer - sla

Rundercarpaccio 12.9
brood met carpaccio - truffelmayonaise - cherrytomaatjes 
Parmezaanse kaas - rucola - krokante tuinbonen

Kroketten [2 stuks] 9.9
brood met ambachtelijke rundvlees kroketten - mosterd

Vegan kroketten [2 stuks]      9.9
brood met vegan kroketten van ‘Oma Bobs’ - mosterd

TIP
clubsandwich kip 10.9
geroosterd brood uit de Josper - gerookte kip - 
eiersalade - kruidenmayonaise - kaas - bacon - 
zoetzure augurk - sla

br
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Karmeliet Tripel

Uitsmijter 9.6                         
drie eieren op ambachtelijk brood - ham - kaas
  + gebakken champignons 2.0
  + bacon 2.0

‘Vier het leven’  uitsmijter 12.9                   
drie eieren op ambachtelijk brood - wildzwijncoppa  - 
truffelmayonaise - gebakken paddenstoelen 

Brood muhammara [V] 9.9                            
geroosterd brood uit de Josper - smeersel van geroosterde 
paprika en noten - feta - cashewnoten - rucola



lunch
geserveerd van

12.00 tot 15.30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

wij geven de voorkeur aan een tafel, een rekening

Heeft u een allergie? Meld het ons. Onze koks maken graag een aangepast gerecht!

Extra opties:
Brood van de lokale bakker   klein/groot  3.5/6.5
 met smeersels
Portie friet met mayonaise   klein/groot  2.9/3.9
Zoete-aardappel friet    klein/groot  4.5/6.5
 met truffelmayonaise 
Mayonaise                0.8

Josper-oven
De houtskoolgestookte Josper-oven in onze keuken
staat garant voor een bijzondere bereiding van uw 
gerecht.

Het geeft een heerlijke, authentieke en ambachtelijke 
smaak met fijne toetsen van hout. Door de hoge 
temperatuur van 300 graden behouden vlees, vis en 
groenten hun volle smaak en sappigheid, zonder droog 
te worden of te verbranden. Om van te watertanden.

Onze koks prefereren de bereiding medium-rare
voor alle rundvleesgerechten.

salades serveren wij met brood en een smeersel
friet in plaats van brood + 1.5

Rundercarpaccio 16.5
carpaccio - truffelmayonaise - cherrytomaatjes - 
Parmezaanse kaas - rucola - krokante tuinbonen

Gebakken paddenstoelen met gerookte eend 16.5
gebakken bospaddenstoelen - croutons - krokante tuinbonen -
truffelmayonaise  [V] is mogelijk

Warm gerookte zalm 16.5
warm gerookte zalm, koud geserveerd - zoetzure groente - 
kruidencrème

Wenst u een maatje kleiner? - 3

TIP Lauw warme brie [V] 16.5
gefrituurde brie in Panko -  notendressing -
gekaramelliseerde walnoten - veenbessencompote - 
gedroogde cranberry’s 

sa
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La Trappe Isid’or

De Heere Burger [175g] 16.0
brioche bun - burger - bacon - Heere saus - tomaat - ijsbergsla - 
cheddarkaas - uienringen - coleslaw - friet - mayonaise
[V] is mogelijk

Fish and chips 16.0
gefrituurde kabeljauw - remouladesaus - coleslaw - 
friet - mayonaisepl
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Dame Blanche 8.5
vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - crumble

Crème brûlée 8.9
crème brûlée van vanille - bloedsinaasappelsorbetijs -
crumble van pistache le
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Hertog Jan Grand Prestige

Kwaremont Blond

Het Nest Koekedam

Hertog Jan Karakter

Kwaremont Blond
La ChouffeGroente curry      16.0

veganistische milde Aziatische curry van geroosterde 
groente - linzen - geserveerd met kruidenrijst en pappadum

Koffie compleet 5.9
koffie - bonbon - bol vanille ijs


