Dinerkaart
VOORGERECHTEN
------------ SOEPEN -----------Tomatensoep ..........................

6,00

Met of zonder balletjes en verse room

Uiensoep ................................

2 kaaskroketjes ....................... 13.50
2 Garnalenkroketjes ................ 16.50

6,50

Huisgemaakt, geserveerd
met kaascroutons

Broccolisoep ..........................

----- VOORGERECHTEN -----

7,00

Garnalen en kaaskroketten....... 14.50
Kroketten zijn handgemaakt en
gegarneerd met Hollandse garnalen
en Parmezaanse kaas

Huisgemaakt, met room en croutons

Koninginnehapje ..................... 11,00

Paprikasoep ...........................

Pasteitje met een vulling van kip,
gehaktballetjes en champignonsaus

7,00

Vers gemaakt, met room
en croutons

- SALADES KLEIN/GROOT ----- VOORGERECHTEN ----Stokbrood ...............................

3,50

Met kruidenboter

3 afgebakken warme broodjes ..

7,00

Salade vis ...................... 12,50 / 16,50
Met gerookte zalm en rivierkreeftjes.

Salade scampi .............. 12,50 / 16,50
Met gepelde scampis in de look

Salade Carpaccio ........... 12,50 / 16,50

Met Tomaten tapenade, aioli,
en kruidenboter

Met diverse soorten sla,
pijnboompitten, pestodressingen
en truffelmayonaise

Carpaccio ................................ 10,00

Vega salade De Lantaern .. 12,50 / 16,50

Met rucola, pestodressing,
Truffelmayonaise en pijnboompitjes

Noten, pijnboompitten, ananas,
kaas, tomaat en komkommer

Garnalencocktail ..................... 14,50

Salade Gegrilde Kip ........ 12,50 / 16,50

Met Hollandse garnalen
en rivierkreeftjes

Frisse salade met gegrilde
kip en BBQ sausje
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----- VLEESGERECHTEN -----

------------ PASTA’S ------------

Australische Steak ................... 25,50

Pasta Bolognese ....................... 16,50

Heerlijk rundvlees, super mals,
Vol van smaak en bereid op de grill

Gehakt, groentes en tomatensaus

Spare Ribs .............................. 21,00
Specialiteit van onze Chef! In onze
keuken gegaard en gemarineerd, dus lekker
mals en het vlees valt zo van het bot

Rib eye (2 pers.) ...................... 45,00
Voor de echte vleesliefhebber!
Heerlijk mals fijn doorregen rundvlees.
Het aanwezige vet zorgt voor de unieke smaak.
Op een plank geserveerd. 300 gr.p/p

Saté Kip .................................. 20,00
Huisgemaakt, met atjar
kroepoek en atjar

Biefstukspies .......................... 20,00
Met champignon, ui en paprika

Hamburger ‘De Lantaern’ ........ 18,00
200 gram met sla, tomaat,
augurk, hamburgersaus en frieten

Al onze gerechten
worden geserveerd met frites,
mayonaise, salade, dressing,
komkommer, tomaat
en spekjes.

Pasta Scampi ........................... 17,50
Kruiden, knoflook en olijfolie

Pasta Blauwe kaas .................... 16,50
Blauwe kaassaus en
walnoten

Pasta Kip ................................. 16,50
Met gegrilde kip, champignon
en groentes

Groenten Lasagne .................... 18,00
Huisgemaakt met o.a. courgette
en aubergine

------- BIJGERECHTEN ------Champignonsaus ....................

2,25

Peperroomsaus .......................

2,25

Gebakken champignons ..........

3,25

Aardappel kroketjes ................

3,00

Extra friet ...............................

2,00

Extra salade ............................

2,00
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------ VISGERECHTEN ------

------ VOOR DE KIDOOS ------

Sissende Scampi’s ................... 21,00

Pannenkoek ............................ 6,00

12 st. in de olijfolie gebakken
met Knoflook en kruiden
Geserveerd met stokbrood

Vispanneke uit Gent (Hent) ...... 20,00
Met zalm, kabeljauw en scampies
Gegaard met groetjes en
een beetje witte wijn

Zeewolf .................................. 19,00
Haasje (dus geen graat)
met bearnaisesaus

Met stroop en poedersuiker

Frietjes & snacks ..................... 8,00
Mini kroket & frikandel
Appelmoes en een
beetje salade

Spare Ribs .............................. 11,00
Frietjes en een
beetje salade

Steak ...................................... 12,00
Frietjes en een
beetje salade

Frietjes & kipnuggets .............. 8,00
Appelmoes en een
beetje salade

CADEAU TIP!

Wij leveren cadeaubonnen in
elk gewenst bedrag.

Pasta ...................................... 8,00
Zie de pasta’s als hoofdgerecht

Al onze gerechten
worden geserveerd met frites,
mayonaise, salade, dressing,
komkommer, tomaat
en spekjes.
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------- NAGERECHTEN -------

----- SPECIALE KOFFIE -----

Kinderijs .................................. 4,00

Irisch koffie ............................

7,00

Vanille ijs met slagroom

French koffie ...........................

7,00

Italian koffie ...........................

7,00

La Chouffe koffie .....................

7,00

en aardbeiensaus

Roomijs met warme kersen ....... 7,50
Met slagroom

Roomijs met warme kersen ....... 7,50
Met slagroom

----------- LIKEUREN -----------

Limoncello Tiramisu ................ 7,50
Met vanille ijs

Crème brûlée ........................... 8,00
Met bolletje ijs en slagroom

Verwen Koffie/cappuccino ........		 7,50

Limoncello ..................................

4,75

Frangelico ...................................

4,75

Amaretto ..................................... 4,75
		
Licor 43 ....................................... 4,75
Cointreau ....................................

4,75

Grand Marnier.............................

4,75

Sambuca .....................................

4,75

Drambuie ....................................

4,75

Tia Maria ....................................

4,75

Baileys ........................................

4,75

Met aardbeiensaus of

Jagermeister ...............................

3,00

chocoladesaus en slagroom

Cognac ........................................

4,50

Remie Martin VSOP .....................

7,00

Coupe Vers fruit ....................... 8,50

Schrobbelèr .................................

3,00

Met diverse vers fruit en slagroom

La Chouffe koffielikeur ................

3,50

Met 4 petitfourtjes en slagroom

Kaasplankje ............................. 14,00
Diverse kazen met honing,
pijnboompitjes Walnoten, chutney
en een glaasje rode port

Coupe Aardbeien ...................... 8,50

Vraag naar beschikbaarheid

