
speciale koffie      7,00
irish | french | italian | spanish 

tilburgse koffie      7,00
koffie | schrobbelèr | room

koffie karakter      7,00
koffie | baileys | room

liever iets sterkers ?

koffie | espresso     2,70
cappuccino      3,00
dubbele espresso     4,70
koffie verkeerd     3,70
latte macchiato     3,70
verse thee      2,80
verse muntthee | verse gembertheeverse muntthee | verse gemberthee  3,50

 

  •   liever koffie na?    •

oma’s monchoutaartje       8,50
zachte monchou | kersen | parfait

aardbeien romanoff       9,50
verse aardbeien | witte chocolademousse | hangop

 dame blanche        7,50
bourbon vanille-ijs | chocoladesaus

trio proeverij trio proeverij         9,50
laat je verrassen met een aantal verschillende 
zoetigheden van de chef

kaasplankje [samengesteld door fromagerie guillaume]  12,50
5 soorten kaas | vijgencompote | vijgenbrood 

koffie compleet        8,00
koffie / cappuccino / thee 
onze bekende oma’s monchou en 3 andere heerlijke lekkernijen onze bekende oma’s monchou en 3 andere heerlijke lekkernijen 
extra lekker met een likeurtje naar keuze +3,50

 

23,50
p.p.

combi-plank       
mini surf & turf | spareribje | 
kipsaté | zeebaars | seizoensgroenten

HEERLIJK TAFELEN MET VERSCHILLENDE GERECHTJES 

OM SAMEN VAN TE GENIETEN

 

  samen planken = samen delen

2 stokjes kipsaté met satésaus   9,50
kroket, frikandel of kipnuggets   8,50

dit wordt geserveerd met verse friet, ketchup en komkommer

softijs met slagroom en discodip   4,50

kingburger ‘new style’    18,50
100% rundvlees | cheddarkaas | gebakken ui 
bacon chutney | tomaat | coleslaw | karaktersaus

tonijnsteak burger     22,50
vers gegrilde tonijn steak | wakame | furikake 
rode coleslaw | basilicummayonaise
  
 
kipsaté        19,50
gemarineerde kipsaté | huisgemaakte satésaus 
zoetzure komkommer

spareribs       21,00
huisgemarineerde ribs | barbecue marinade 
coleslaw | karaktersauscoleslaw | karaktersaus

 

gamba & carpaccio     17,50
rundercarpaccio | gamba’s | pijnboompitten
parmezaan | truffelmayonaise

burrata [v]       16,50
verse burrata | cherrytomaten | balsamico-azijn 
pijnboompitten | parmezaan
optioneel serranoham + 2,95optioneel serranoham + 2,95

gerookte forel & makreel     17,50
french dressing | rode ui | tomaat | kappertje |  bosui

 

  •   MAALTIJDSALADES   •

bavette        27,50
chimichurri | rode portsaus | parmigiano raggiano

surf & turf       24,50
gamba’s | ossenhaaspuntjes | kreeftensaus

zeebaars & gamba     24,50
brood-notenkruim | kreeftensaus

pasta penne pasta penne [v]      19,50
vegetarische gehaktballetjes |  paddenstoelen | 
groene asperge | rode pesto

  •   menu du chef    •

 3-gangen verrassingsmenu            38,50

 4-gangen verrassingsmenu            43,50

 

----   hoofdgenieters   ----

speciale dieetwensen of een allergie?

geef het even door aan de bediening, we denken graag met je mee
 V = vegetarisch

pompoensoep [vega mogelijk]    7,50
pulled chicken | pompoenpitten | bosui | crostini  

  
   
bouillabaisse       9,50
rijk gevulde heldere vissoep | venkel | sinaasappel | tijm

 

soepen

carpaccio karakter     12,50
rund | pijnboompitten | zongedroogde tomaat
parmezaan | truffelmayonaise

tonijntartaar      13,50
sesam mayonaise | avocado crème | gefrituurde mie | kimchi 

gelakt buikspek & coquilles    13,50
beukenzwam | sinaasappel | hollandaise beukenzwam | sinaasappel | hollandaise 

guacamole & knoflooktoast [v]   12,50
knoflooktoast | bundelzwam | radijs | pompoenpitten

karakter proeverij           14,95
laat je verrassen met een aantal verschillende 
voorgerechtjes van de chef.

 

  •   voorgenieters    •

ambachtelijke broodplank      6,50
roomboter | aioli | tapenade

gerijpte ham         8,50
dun gesneden gerijpte ham | walnoten | aceto 

oesters       11,50
sesam vinaigrette | furikake | 4 stuks 

 

naast de kaart

geniet van een heerlijk 
gerecht naast de kaart

vraag het aan 
de bediening!!


