SALADES
Salade Gerookte Zalm

€ 17,00

(gerookte zalm, peterselie, uitjes en gekookt eitje)

Salade Geitenkaas

€ 17,00

(warme geitenkaas met spek, appel en honing

Salade “Kingsclub”

€ 18,50

(scampi, gerookte zalm, appel, kaas, gekookt eitje, croutons, olijven, pijnboompitten,
spekreepjes en aardappel in de pel)

VOORGERECHTEN
€ 4,50

Dagsoep
Mini-bouillabaise

€ 14,00

Verse bouillabaise met vis volgens markt-aanbod

Kaaskroketten (2 stuks)

€ 11,00

Kan ook als hoofdgerecht ( 3 stuks) met frietjes + € 5,00

Garnaalkroketten (2 stuks)

€ 15,00

Kan ook als hoofdgerecht ( 3 stuks) met frietjes + € 5,00

Duo van kaas- en garnaalkroketten

€ 13,00

Scampi’s in de look / diabolique / room / curry (5 stuks)

€ 15,00

VISGERECHTEN
Zalm

€ 22,00

aan de huid gegrild met mixed sla en béarnaisesaus

Kabeljauwhaasje met zachte mosterd en witloof

€ 25,00

Vispannetje (Vis volgens aanbod)

€ 19,00

Sliptongetjes "Belle-meuniere" (3 stuks)

€ 22,00

Scampi’s in de look / diabolique / room / curry (9 stuks)

€ 22,00

Bouillabaise

€ 25,00

Vers gemaakte bouillabaise met vis volgens markt-aanbod

Xtra Aardappel in de pel, aardappelpuree, rijst of kroketten
Wij serveren van ons A-La-Carte
Ma-Do van 17U tot 20U en Vr, Za, Zo van 10U tot 22U
Dit geldt ook voor onze heerlijke suggesties
Van Ma-Vr Serveren wij tot 14U het Lunch-Menu
en de rest van de kleine kaart tot 17U

€ 3,00

VLEESGERECHTEN
Steak (Rund)

€ 22,00

natuur / pepersaus / champion / bearnaise / provençale

Irish Rib-Eye (saus naar keuze)

€ 25,00

geserveerd met mixed salade en frietjes

Varkenshaasje in graanmosterdsausje

€ 21,50

met seizoen groenten

Mixed grill

€ 22,00

Ribbetjes à volonté (Varken)

€ 18,50

Stoofpotje van varkenswangetjes

€ 18,50

Heerlijk gegaard in donkere kasteelbier

Côte à l’os op de grill (2 personen)

€ 49,00

natuur/pepersaus/champion/bearnaise/provençaals

Vol-au-vent (bladerdeegje, kip, gehaktballetjes en frietjes

€ 17,00

Halve kip aan ‘t spit

€ 17,50

Hamburger "KingsClub" (200gr)

€ 17,00

luxe broodje hamburger met salade

PASTA'S
Spaghetti Bolognaise

€ 12,00

Lasagne "KingsClub"

€ 14,00

Tagliatelli Zalm, Rode Pesto en champignons

€ 20,00

Tagliatelli Kip, Groene Pesto en wokgroentjes

€ 17,00

Tagliatelli Scampi, Rode Pesto en champignons

€ 17,50

supplement saus

Wij serveren van ons A-La-Carte
Ma-Do van 17U tot 20U en Vr, Za, Zo van 10U tot 22U
Dit geldt ook voor onze heerlijke suggesties
Van Ma-Vr Serveren wij tot 14U het Lunch-Menu
en de rest van de kleine kaart tot 17U

€ 2,00

KINDERGERECHTEN
Kipfilet met appelmoes

€ 8,00

Hamburger met frietjes en appelmoes

€ 8,00

Fishsticks

€ 8,00

Kinderspaghetti

€ 8,00

Frikandellen (2 stuks)

€ 8,00

supplement appelmoes

€ 2,00

DESSERTS / IJSCOUPE'S
Kinderijsje

€ 4,00

Dame Blanche

€ 8,50

Crème Brûlée

€ 6,00

Coupe Vanille

€ 7,00

Coupe vers fruit (seizoen)
Coupe Brésilienne

Wij serveren van ons A-La-Carte
Ma-Do van 17U tot 20U en Vr, Za, Zo van 10U tot 22U
Dit geldt ook voor onze heerlijke suggesties
Van Ma-Vr Serveren wij tot 14U het Lunch-Menu
en de rest van de kleine kaart tot 17U

€ 10,00
€ 8,50

WARME DRANKEN
Espresso / Deca / Mokka

€ 2,20

Koffie Verkeerd / Cappucino

€ 2,50

Thee Rozenbottel / Munt / Kamille / Groen / Citroen

€ 2,30

Warme Chocolademelk (Slagroom + € 0,30)

€ 2,50

Verwenkoffie / Verwenthee

€ 8,00

Irish Coffee (Whisky)

€ 8,50

French Coffee (Grand Marnier)

€ 8,50

Italian Coffee (Amaretto)

€ 8,50

Baileys Coffee

€ 8,50

Wij serveren van ons A-La-Carte
Ma-Do van 17U tot 20U en Vr, Za, Zo van 10U tot 22U
Dit geldt ook voor onze heerlijke suggesties
Van Ma-Vr Serveren wij tot 14U het Lunch-Menu
en de rest van de kleine kaart tot 17U

