Ontbijt

9.00u - 11.00u

Snel ontbijt :

4.90 €

koffie of thee + croissant of koffiekoek
Standaard :

12.90 €

19.90 €

Luxe ontbijt + glaasje cava - gelakt buikspek platte kaas met vers fruit
slaatje van de chef

Alle bakkerij producten: croissant,koeken,donuts
verkrijgbaar mits 1 € servicetoeslag

Om even snel te genieten
van 11.00u tot 17.30u
Verse soep met brood
Croque monsieur
Croque madame
Toast Kanibaal
Toast Champignon
Uitsmijter
Croque Het Dorp
brie/champignons
Negen granen brood
gemarineerde zalm/citrus/rode ui
Omelet spek - champignons
Twee spiegelei met spek

16.20 €
17.20 €

Sharing Dishes

kaas - ham - smeerkaas - choco - confituur spiegelei of roerei -mini koffiekoek - croissant
pistolets - vers fruitsap - koffie of thee
Het Dorp :

Salade geitenkaas
appel/spek/honing/walnoot
Salade Folle
kip/spek/champignons/croutons

8.90 €

koffie of thee + pistolets - kaas - ham
croissant of koffiekoek
Luxe :

Salades

6.50 €
7.60 €
8.20 €
11.20 €
11.50 €
10.50 €
9.90 €
11.70 €
8.50 €
6.20 €

Vitello tonnato
15.50 €
appelkapper/zongedroogde tomaat
Carpaccio van rund
14.50 €
parmezaan/rucola/zongedroogde tomaat
Duo van wildpaté
15.50 €
vollerverdommeke/chutney
Fris slaatje
14.50 €
wijtingreepjes/komkommer/tartaar
Huis gemarineerde zalm
14.50 €
broodcroutons/citrus/kruiden
Tijgergarnaal
15.50 €
hoeveboter/gerookte look/peterselie
Traag gegaard buikspek
14.50 €
beukenzwam/pijpajuin
La bella Italia
Spaghetti bolognese
Huisgemaakte lasagne
met beenham en twee kazen
Linguini kip
champignons/rode pesto/spinazie
Tortelloni van de chef
seizoensgroenten/gorgonzola

14.10 €
15.20 €
17.50 €
15.50 €

Onze Keuken is doorlopend open
van 11.00u tot 21.00u
Groepen vanaf 6 personen:
gelieve maximum 4 verschillende hoofdgerechten
één rekening per tafel
bedankt voor Uw begrip

Van het Land

Kids Corner

Filet mignon
22.50 €
Belgisch wit-blauw/slaatje/saus naar keuze
Ossenhaas
31.90 €
Simmenthaler/slaatje/saus naar keuze
Holsteiner Ribeye
26.70 €
slaatje/saus naar keuze
Chianina burger
19.70 €
pancetta/rucola/salsa tomaat
Tomahawk Duroc 500 gr- 2 pers. 49.90 €
seizoensgroenten/pickles/

Kinderspaghetti
Kibbeling met puree
Kipfilet met frietjes
Curryworst met frietjes

Fingerfood
Coppa Duroc d'Olives
Manchego
Gemarineerde kipvleugels
Spinata Romana
Kibbeling/tartaar
Scampi Fritti
Tapa bordje gemengd

Sauzen
peperroom - champignonneroom
béarnaise - bordelaise - vleesjus

8.50 €
8.50 €
8.50 €
7.50 €

8.20 €
8.20 €
8.20 €
8.20 €
8.20 €
8.20 €
16.00 €

Uit de Zee
Kort gebakken zalm
kruidenpuree/béarnaise
Waterzooi van Noordzeevis
fijne groenten/kruidenboeket
Tijgergarnaal in curryroom
Catch off the day
volgens inspiratie van onze chef

23.50 €
Zoetigheden en Vers roomijs
23.50 €
22.50 €
22.50 €

Een goede kok is een tovenaar
die geluk creëert

Uit Moeders keuken
Stoofvlees
17.20 €
met Tierentijn mosterd
Koninginnehapje
17.20 €
met hoevekip en verse champignons
Witloof in de oven met puree
15.20 €
Stoofpotje van hert
22.50 €
gemarineerde peer/spruitjes

Crème brulée
Chocolademousse
Tiramisu
Moelleux van bittere chocolade
Creatie van de chef
Appelstudel met vanille ijs
Gebak van de dag
Coupe vanille
Coupe mokka
Dame Blanche
Banana split
Coupe warme krieken
Kinderijsje

8.00 €
8.00 €
8.00 €
10.50 €
9.90 €
8.50 €
6.90 €
5.80 €
6.50 €
8.00 €
8.50 €
9.00 €
4.10 €

Voor al Uw feesten, recepties,verjaardagen en
dergelijke staan wij U graag te woord
Voor inlichtingen info@hetdorp.be
Tel: 0475/720914 vragen naar Kris
sluitingsdagen: maandag, dinsdag

