KERSTDINER 2018
Gezellig eten in een omgetoverd Wapen van Baak tijdens
Kerst.

4 GANGEN DINER Á €39,50 P.P.
Als voorgerecht kunt u een keuze maken uit een buffet met:
-

Divers brood met kruidenboter, tapenade, olijfolie en zeezout
Bospaddenstoelensoep
Runderbouillon
Meloen met italiaanse hamsoorten
Kip-kerriesalade, rundvleessalade of krabsalade
Rundercarpaccio
Garnalencocktail

Als 2e gerecht een verfrissende spoom (een fris tussendoortje)
Als hoofdgerecht heeft u de keuze uit:
-

Tournedos gebakken champignons
Hertenbiefstuk met paddenstoelen en rode portsaus
Varkenshaas met peper- of roomsaus
Pikante gamba’s uit de wok
Lauwwarme vissalade met vismootjes en coquilles

Hierbij serveren wij diverse aardappel en groentegarnituren. Ook kunt u
een keuze maken uit het saladebuffet.

Als nagerecht serveren wij:
-

Grand Dessert het Wapen van Baak met een keur aan zoete
lekkernijen en verst fruit
En/of keuze uit een plateau met heerlijke kazen

Reserveren kan tot 21 december.
Gelieve het hoofdgerecht bij de reservering door te geven zodat wij
hier alle aandacht aan kunnen besteden (en omwille van de
leefbaarheid in de keuken).

LUNCHKAART
Gegratineerde Franse uiensoep
Franse mosterdsoep met bosui en spekjes

€ 5,50
€ 5,50

Tosti met kaas
Tosti met kaas en ham
Tosti Hawaï

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,25

Onze tosti’s kunnen worden geserveerd met wit of donker brood.

Uitsmijter met kaas of ham
Uitsmijter met kaas en ham
Uitsmijter met bacon

€ 6,75
€ 7,25
€ 7,25

Onze uitsmijters kunnen worden geserveerd met wit of donker brood.

Broodje met jong belegen kaas
Broodje met oude kaas
Broodje gezond
Broodje met brie, honing en nootjes
Gerookte zalm, roomkaas, bieslook en sla
Gemengde salade

€
€
€
€
€
€

4,25
4,75
5,25
4,75
9,50
7,00

Met frambozendressing, geitenkaas en stokbrood

Carpaccio

€ 9,50

Met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Strandwandeling

€ 9,50

Huisgemaakte tonijn- en krabsalade met gerookte zalm, forel, salade en toast

Idem XL als maaltijdsalade
Boerengehaktbal uit eigen keuken
2 Bourgondische kroketten

€ 13,50
€ 6,00
€ 6,50

Onze belegde broodjes kunnen worden geserveerd met een meergranen
of wit pistoletje, of met wit of donker brood.
Hebt u dieetwensen? Laat het ons dan even weten, dan kunnen wij hier
rekening mee houden.

DINERKAART
Franse mosterdsoep met bosui en spekjes

€ 5,50

Gegratineerde uiensoep ‘Paris’

€ 5,50

Stokbrood met kruidenboter en pikante knoflookdip € 4,50
Garnalen ‘Pil Pil’ met knoflook, pepertje en citroen

€ 6,00

Salade, frambozendressing, walnoot, geitenkaasje

€ 7,00

Carpaccio du boeuf

€ 9,50

Met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Strandwandeling

€ 9,50

Huisgemaakte tonijn en krabsalade met gerookte zalm, forel en toast

Saté, pindasaus en kroepoek
Keuze uit varkenshaas of kipsaté

2 spiezen
3 spiezen

€ 14,00
€ 16,00

Schnitzel (250 gram)

€ 15,00

Boerenschnitzel met spek, ui en champignons

€ 17,50

Spareribs met 2 sauzen

€ 17,00

Kogelbiefstuk (250 gram)

€ 19,50

Kogelbiefstuk met gebakken ui en champignons

€ 21,50

Boeuf Bourguignon

€ 18,50

Franse runderstoof met rode wijn en prei

Varkenshaas met pepersaus

€ 18,50

Mixed Grill (Biefstuk, Varkenshaas, Sparerib)

€ 21,50

Gamba’s uit de wok op Spaanse wijze

€ 21,50

Wisselend vegetarisch menu

€ 15,00

Onbeperkt eten (incl. frites en salade)

€ 14,50

Op dinsdag, woensdag en donderdag
Keuze uit: Saté, schnitzel of spareribs
Reserveren is sterk aanbevolen!

Hebt u dieetwensen? Laat het ons dan even weten, dan kunnen wij hier
rekening mee houden.

WE STARTEN HET WILDSEIZOEN!
Wildzwijn Paté met kweekperengelei

€ 8,50

Hertencarpaccio

€ 10,50

Met verse vijgen, rucola, truffelmayonaise en Parmezaan

Hertenbiefstuk

€ 25,50

Met een mix van bospaddenstoelen, appelcompote, aardappelpuree en spruitjes

Hebt u dieetwensen? Laat het ons dan even weten, dan kunnen wij hier
rekening mee houden.

DESSERT- EN KOFFIEKAART
Tiramisu

€ 6,00

De originele met lange vingers in koffielikeur, mascarpone en cacao

Baverois Montelimar

€ 6,00

Nougat bavarois met macadamia, nougat, slagroom en karamelsaus

Irish Coffee met Ierse whiskey

€ 6,50

Spanish Coffee met Tia Maria

€ 6,50

French Coffee met Grand Marnier

€ 6,50

Italian Coffee met Amaretto

€ 6,50

WIJNKAART
Witte wijnen

Glas

Fles

Tonino

€ 3,00

€ 16,00

€ 3,50

€ 19,00

€ 3,50

€ 19,00

Licht mousserend met een vleugje muskaat uit Sicilië

Bereich Bernkastel
Levendige moezelwijn met een fruitig bouquet en een
frisse, iets zoetige smaak

Chardonnay (La Borie)

Sappige aromatische wijn met hints van appel en limoen.
Soepel, fris en iets mineralig uit Frankrijk

Sauvignon Blanc (Casas Patronales)

€ 3,50

€ 19,00

Rode wijnen

Glas

Fles

Merlot (Nie Verkeerd Nie)

€ 3,50

€ 19,00

Droge wijn uit Chilimet aroma’s van ananas,
grapefruit en perzik

Wijn uit de Westkaap, Zuid Afrika. Karmozijn, rode kleur
met een geur van zoet,rijp rood fruit

Cabernet Sauvignon (Casas Patronales)

€ 3,80

€ 20,50

Wijn uit Chili, de Maule Valley.Intens paars-rood van kleur,
met hints van zwarte bessen, kersen en drop

Rosé wijnen

Glas

Fles

Rosé D’anjou

€ 3,25

€ 17,50

Wijn uit Frankrijk, Val de Loire

