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Glutenvrije gerechten
Het is mogelijk om bij ons te genieten van een lunch of diner wanneer u een glutenintolerantie heeft. Om het u zo makkelijk
mogelijk te maken hebben wij de gerechten geselecteerd die u zonder problemen kunt eten. Heeft u vragen over bepaalde
ingrediënten of gerechten? Vraag dan aan onze een van onze medewerkers voor meer informatie.
Wij helpen graag met het zoeken naar een passende oplossing!

MAALTIJD

SALADES

Het is mogelijk om glutenvrije Vlaamse steakfrites te bestellen bij een van onze maaltijdsalades. Deze frites worden apart
gefrituurd in neutrale olie waardoor deze niet in contact komen met andere producten die eventueel gluten kunnen bevatten.
Wij vragen hiervoor een supplement van € 3,00. Tevens zijn onze sauzen die bij de maaltijdsalades worden geserveerd glutenvrij.

Salade Carpaccio

€ 13,95

Salade aux Lardons

€ 12,25

Salade Serranoham

€ 12,75

Salade Gerookte Zalm

€ 14,25

Griekse Salade

€ 12,75

Fris gemengde salade met dun gesneden Ossenhaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas en aceto balsamico.
Fris gemengde salade met gebakken spekjes en pijnboompitjes.
Fris gemengde salade met dun gesneden Italiaanse ham en verse meloen.
Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm, huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes en rode ui.
Fris gemengde salade, feta kaas, groene pepers, gemarineerde olijven, rode ui, koolsalade en huisgemaakte tzatziki.

Warme gerechten
Alle warme gerechten worden geserveerd met frisse salade en glutenvrije Vlaamse steakfrites. Deze frites worden apart
gefrituurd in neutrale olie waardoor deze niet in contact komen met andere producten die eventueel gluten kunnen bevatten.
Voor alle warme gerechten wordt er een supplement gerekend van € 3,00.

Maastrichts Zuurvlees

€ 14,25

Runderstoofvlees in een zoetzure verrassingssaus.

Knien vaan Bomma

€ 15,75

Souvlaki Schotel

€ 14,50

Kogelbiefstuk

€ 15,95

Visovenschotel

€ 15,25

Schotse Zalm

€ 16,00

Konijn naar het recept van oma.
Grieksgekruid varkensvlees van de bakplaat met huisgemaakte tzatzikisaus.
Keuze uit gebakken champignons, champignonsaus of pepersaus.
Zachte witvis in een met kaas gegratineerde romige witte wijnsaus.

Mooie roze Schotse zalm in een romige witte wijnsaus.

