Voorgerechten
Salade met huisgemaakte runderpastrami

11:30 – 21:30 uur

13,50

Pijnboompitten | dressing van gedroogde tomaat |
krokante Parmezaan

Gemarineerde en afgebrande makreel

12,50

Filet americain van geroosterde wortel |
antiboise op schipperswijze

Garnalen cocktail 3.5

15,00

Avocado crème | Hollandse garnalen | crème fraiche |
Granny Smith | gemarineerde coquille

Filet americain van geroosterde wortel

12,50

Krokante mozzarella | naanbrood

Soepen

11:30 – 21:30 uur

Kreeftensoep

9,50

Hollandse garnalen | kruiden
6,50

Tomatensoep
Voorjaarsgroenten | room

Runderbouillon

6,50

Voorjaarsgroenten | rundvlees

Tom kha kai soep ( )
Scampi | gebakken taugé | prei | rendang kroket

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

8,50

Hoofdgerechten

11:30 – 21:30 uur

Black Angus biefstuk - 200 gram

24,50

Op een bedje van diverse soorten groenten | rode wijnsaus

Gegrilde Kalfs rib-eye - 250 gram

26,50

Kruidenboter

Mixed grill van kalfsoester, biefstuk en kipfilet

23,50

Gepofte aardappel | crème fraiche | knoflooksaus

Zalmfilet met scampi’s*

23,00

Doperwten crème | rösti | witte wijnsaus

Kabeljauwfilet*

23,00

Knoflook pasta | courgette | mosselen | gepofte cherry tomaatjes

Pannetje mosselen

24,50

Gekookt in witte wijn | friet | salade | drie sausjes
18,00

Gepofte aardappel
Quorn | groente | kruiden crème | gegrilde kaas

Gefrituurde wrap met noedels

18,00

Teriyaki | falafel burger | pittige tomaten salsa

* Ondanks zorgvuldige inspectie is het nog mogelijk dat er graten in de vis resteren.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappelgarnituur en een frisse salade

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Maaltijdsalades

11:30 – 22:00 uur

Salade krokante kip

16,50

Salade vis*

19,50

Salade carpaccio

18,50

Cashewnoten | spekjes | frambozendressing

Diverse koude en warme vissoorten | cocktailsaus

Gebakken champignons | Parmezaanse kaas |
truffelmayonaise
* Ondanks zorgvuldige inspectie is het nog mogelijk dat er graten in de vis resteren.

Makkelijke hap
Scholfilet

11:30 – 22:00 uur

17,50

Friet | salade | remouladesaus

100 % rundvlees hamburger - 200 gram

16,50

Cheddar | spek | gebakken ui | friet | salade

Twee kipschnitzels

19,50

Champignonroomsaus | friet | salade

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Nagerechten

11:30 –22:00 uur

Aardbeien Romanoff

7,50

Aardbeien ijs

Dame blanche

7,00

Drie bollen vanille ijs | warme chocoladesaus

Tiramisu

7,00

Likeur 43 | mokka roomijs

Klein grand dessert

8,50

Selectie van verschillende desserts met ijs

Kaasplateau

10,50

Vijf verschillende soorten kaas | notenbrood

Glas 10 jaar oude port

6,75

Glas dessertwijn

4,50

Speciale Koffie
Asteria coffee | Dubbele espresso | Likeur 43 | slagroom

6,50

Spanish coffee | Dubbele espresso | Tia Maria | slagroom

6,50

Irish coffee | Dubbele espresso | Irish Whiskey | slagroom

6,50

French coffee | Dubbele espresso | Grand Marnier | slagroom

6,50

Italian coffee | Dubbele espresso | Amaretto | slagroom

6,50

Hollandse koffie | Dessertkoffie | Advocaat | slagroom

6,50

Limburgse koffie | Dessertkoffie | “Elske” kruidenbitter

6,50

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Lunch

11:30 – 17:00 uur

Steenoven stokbrood wit of bruin met carpaccio

9,50

Rundercarpaccio |Parmezaanse kaas | rucola | truffelsaus |
pijnboompitten

Steenoven stokbrood wit of bruin met zalm

9,50

Warm gerookte zalm | groene asperges | roomkaas |
rode ui| pesto saus

Steenoven stokbrood gezond

9,50

Ham | kaas | tomaat | komkommer | gekookt ei | sla |
kruidenmayonaise

Club sandwich zalm

11,00

Drie sneetjes wit of bruin oerbrood | gerookte zalm | sla |
tomaat | komkommer | rode ui | kruidenkaas | friet

Twaalfuurtje

12,50

Tomatensoep of runderbouillon | twee sneetjes wit of bruin brood |
ham | kaas | gebakken ei | rundvleeskroket | rundvleessalade

Twee rundvleeskroketten

8,25

Twee sneetjes wit of bruin brood of friet ( + 1,00 ) | mosterd

Uitsmijter Asteria

8,75

Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
ham | kaas | rosbief

Uitsmijter speciaal

8,75

Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
spek |gegratineerde kaas

Tosti speciaal

8,50

Twee sneetjes wit of bruin oerbrood | ham | kaas |
champignons | spiegelei | gebakken ui

Tapas plank vanaf 2 personen
Kip | tapenade | aioli | Coppa | gerookte zalm | breekbrood |
kopje soep | tortilla chips met salsa saus | tonijn salade
Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

12,75
p.p

