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Dranken, Lunch & Diner
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Good mood.

KEUZE MENU
VOORGERECHTEN
GEITENKAAS

Zachte geitenkaas met bavarois van rode biet, krokante Granny Smith appel en gel van appel

CARPACCIO

Dun gesneden rundermuis met kappertjes, oude kaas,
geroosterde hazelnoot, rucola en truffelcrème

SOEP VAN DE DAG

Dagelijks wisselende soep

HOOFDGERECHTEN
KALFSSUKADE

Langzaam gegaarde kalfssukade geserveerd met rozemarijn,
groene asperge, gepofte cherrytomaat en truffeljus

ZALMFILET EN PAPILLOTTE

Geserveerd met seizoensgroenten, geroosterde
roseval aardappel en hollandaisesaus

VEGETARISCHE STRUDEL

Huisgemaakte strudel met geconfijnte zuurkool, zoete aardappel, feta,
pecannoten en saus van wilde bladspinazie

NAGERECHTEN
DAME BLANCHE 2.0

Vanillle roomijs, brownie, kletskop en ruby chocoladesaus.
Traditioneel dessert in een nieuw jasje!

HAZELNOTEN TIRAMISU

Mascarpone crème, Frangelico likeur,
hazelnootcrumble en karamelsaus

KAASPLANKJE +3,50

Met diverse binnen- en buitenlandse kazen,
kletzenbrood en vijgenjam

KEUZE MENU

Life is like a sandwich

you have to fill it with the best ingredients

BELEGDE BROODJES
BOL CARPACCIO | 11,50

Dun gesneden rundermuis met kappertjes, oude kaas, geroosterde
hazelnoot, rucola en truffelcrème

FOCACCIA FRICANDEAU TONATO | 9,50

Met tonijncrème, kappertjes, rode ui, bieslook en rucola

FOCACCIA GEGRILDE GROENTEN EN FETA | 9,50

Met gegrilde paprika, groene asperge, bosui, avocado, hummus,
rucola en pompoenpitten

CLUBSANDWICH GEROOKTE KIP | 11,50

Getoast zuurdesembrood met gerookte kip, bacon, tomaat,
eiersalade, mesclun sla en chips

OPEN SANDWICH GARNALENSALADE | 11,50

Grove plakken zuurdesembrood, appel, cherrytomaat,
kappertjes en rode ui

SALADES
SALADE GELE BIET | 12,50

Van gepofte gele biet met gebrande paprika, gegrilde groene
asperge, kastanje en notenolie

SALADE ZALM | 14,50

Gerookte zalm met radijs, kapperappel, komkommerlinten,
diverse soorten sla, gegrilde limoen en bosui

SALADE POMPOEN | 12,50

Muskaatpompoen gebakken in gember en rode peper, feta, paprika,
knoflook, geroosterde kikkererwten, rode ui en koriander

BUDDHA BOWL | 13,50

Gegrilde kip, kiemgroenten, zoete aardappel, rode kool en mesclun sla

SALADE TONIJN | 12,50

Tonijnflakes, avocado, shiitake, radijs, komkommer, sojadressing en
mesclun sla

LEKKER VOOR ERBIJ!
AMBACHTELIJKE FRITES | 3,50
BROODPLANK | 4,00

Met vers afgebakken zuurdesembrood, boter, tapenade en olijfolie

SOEPEN

WARME GERECHTEN

ALLE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD
UITSMIJTER HAM/KAAS/BACON | 9,50

POMPOENSOEP | 6,50

Stel je eigen uitsmijter samen

OSSENSTAARTSOEP | 6,50

2 ambachtelijke kroketten (rundvlees of groente) op
zuurdesembrood geserveerd met grove mosterd

Rijk gevulde pompoensoep met linzen en walnootolie
Klassieke ossenstaartsoep met geplukte runderschenkel,
bosui en kervel

KROKETTEN | 8,50

12-UURTJE | 13,50

Kopje soep, ambachtelijke kroket (rundvlees of groente)
op zuurdesembrood, mini uitsmijter kaas en huisgemaakte
huzarensalade van flespompoen en roseval aardappeltjes

SOEP VAN DE DAG | 6,50

Dagelijks wisselende soep

TOSTI’S

FLETCHER BURGER (200GR) | 17,50

PANTOSTI BEENHAM | 9,00

100% runderburger op een rustiek broodje, oude kaas,
gekarameliseerde uitjes, bacon, tomaat, jalepeno, truffelcrème en
ambachtelijke frites

TOSTI MEDITERRANEA | 8,50

Vegetarische burger met gegrilde groenten, tomatensalsa, tzatziki
en zoete aardappel frites

Pangebakken tosti van 3 grove plakken zuurdesembrood
met bourgondische beenham, zuurkool, augurk, kaas en
mierikswortelcrème

FLETCHER VEGA BURGER | 16,50

2 Grove plakken zuurdesembrood met salami, mozzarella en
tapenade van zongedroogde tomaat

LUNCHDEAL
BELEGD BROODJE, SOEP EN EEN DRANKJE
NAAR KEUZE | 16,50

Keuze uit: frisdrank, Bavaria tapbier, Fletcher’s Cuvée,
koffie of thee

Vega(n) (mogelijk)

De hele dag verkrijgbaar

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën?
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

LUNCH 12.00-17.00 UUR

VOORAF

SOEPEN

BROODPLANKJE | 4,00

ALLE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET BROOD

ITALIAANS PLANKJE | 12,50

Rijk gevulde pompoensoep met linzen en walnootolie

Met vers afgebakken zuurdesembrood, boter,
tapenade en olijfolie
Met Parmaham, salami, Pecorino, zongedroogde tomaatjes en
gemarineerde olijven

VOORGERECHTEN

POMPOENSOEP | 6,50

OSSENSTAARTSOEP | 6,50

Klassieke ossenstaartsoep met geplukte runderschenkel,
bosui en kervel

SOEP VAN DE DAG | 6,50

GEITENKAAS | 9,50

Dagelijks wisselende soep

CARPACCIO | 11,50

SALADE GELE BIET | 12,50

Zachte geitenkaas met bavarois van rode biet, krokante
Granny Smith appel en gel van appel
Dun gesneden rundermuis met kappertjes, oude kaas, geroosterde
hazelnoot, rucola en truffelcrème

ZALM YUZU | 12,50

Gemarineerde zalm met schuim van yuzu, zoetzuur van komkommer,
wasabi noten en venkelsalade

GEROOSTERDE AUBERGINE | 11,50

Knoflookolie, saffraan, zoete aardappelchips en crunch van
hazelnoten

SALADES
Van gepofte gele biet met gebrande paprika, gegrilde groene
asperge, kastanje en notenolie

SALADE ZALM | 14,50

Gerookte zalm met radijs, kapperappel, komkommerlinten,
diverse soorten sla, gegrilde limoen en bosui

SALADE POMPOEN | 12,50

Muskaatpompoen gebakken in gember en rode peper, feta, paprika,
knoflook, geroosterde kikkererwten, rode ui en koriander

BUDDHA BOWL | 13,50

Gegrilde kip, kiemgroenten, zoete aardappel, rode kool en mesclun sla

SALADE TONIJN | 12,50

DINERDEAL
VOOR- EN HOOFDGERECHT ÓF HOOFD- EN NAGERECHT
MET EEN DRANKJE NAAR KEUZE | 28,50

Keuze uit: frisdrank, Bavaria tapbier, Fletcher’s Cuvée,
koffie of thee

Tonijnflakes, avocado, shiitake, radijs, komkommer, sojadressing en
mesclun sla

LEKKER VOOR ER BIJ

HOOFDGERECHTEN
KLASSIEKERS WORDEN GESERVEERD MET AMBACHTELIJKE
FRITES EN KRUIDENMAYONAISE, SPECIALS WORDEN MET EEN
KOPGARNITUUR GESERVEERD

GEGRILDE GROENTEN | 3,50

Van het seizoen

AMBACHTELIJKE FRITES | 3,50

Met huisgemaakte kruidenmayonaise

KLASSIEKERS

GEROOSTERDE ROSEVAL | 3,50

Met rozemarijn en gepofte knoflook

FLETCHER BURGER (200GR) | 17,50

100% runderburger op een rustiek broodje, oude kaas,
gekarameliseerde uitjes, bacon, tomaat, jalapeno en truffelcrème

WINTERSALADE | 3,50

Met olijven, tomaat en rode kool

FLETCHER VEGA BURGER | 16,50

Vegetarische burger met gegrilde groenten, tomatensalsa, tzatziki
en zoete aardappel frites

SATÉ VAN GILDEHOEN | 19,50

Kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabinootjes en satésaus

KALFSSUKADE | 19,50

Langzaam gegaarde kalfssukade geserveerd met rozemarijn,
groene asperge, gepofte cherrytomaat en truffeljus

GEGRILDE BIEFSTUK | 22,50

DESSERTS
BLUE DESSERT | 9,50

Witte chocolade ijs, macaron, kokos en Amarena kersen

GEGRILDE PEER | 8,50

Van dubbeldoel rund, gekarameliseerde witlof en rode wijnjus

Met vanille roomijs, saus van sereh en kardemom

SPECIALS

Vanillle roomijs, brownie, kletskop en ruby chocoladesaus
Traditioneel dessert in een nieuw jasje!

DAME BLANCHE 2.0 | 8,00

VEGETARISCHE STRUDEL | 17,50

Huisgemaakte strudel met geconfijnte zuurkool, zoete aardappel,
feta, pecannoten en saus van wilde bladspinazie

GEWOKTE GAMBA’S | 21,50

Geserveerd met noodles, gember, rode peper, knoflook, paksoi
en oestersaus

ZALMFILET EN PAPILLOTTE | 21,50

Geserveerd met seizoensgroenten, geroosterde roseval aardappel
en hollandaisesaus

GEBAKKEN EENDENBORST | 19,50

Gelakt met appelstroop geserveerd met knolselderij, peen,
rucolastamppot en specerijenjus

Vega(n) (mogelijk)

HAZELNOTEN TIRAMISU | 8,50

Mascarpone crème, Frangelico likeur, hazelnootcrumble en karamelsaus

KAASPLANKJE | 13,50 (+3,50 IN DINERDEAL)

Met diverse binnen- en buitenlandse kazen, kletzenbrood en vijgenjam

Dessytehirntg
makes ever
better
De hele dag verkrijgbaar

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën?
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

DINER 17.00-21.00 UUR

WARME DRANKEN

Koffie		2,85
Espresso		2,85
Dubbele Espresso (Doppio)		
3,90
Cappuccino		3,10
Koffie Verkeerd		
3,10
Latte Macchiato		
3,10
Decafé		2,85
Thee		2,85
Verse muntthee		
3,90
Warme chocolademelk		
3,10
Met slagroom		
3,60
Special coffees vanaf 		
7,25
VERSE KRUIDENTHEE (BLUE) 		
Munt-Citroen-Sereh
Gember-Munt
Steranijs-Kardamom-Kaneel
Sinaasappel-Kaneel

4,25

WATERS

Fletcher water Still I Sparkling 33 cl		
Fletcher water Still I Sparkling 75 cl		
Chaudfontaine Still I Sparkling 25 cl		
Chaudfontaine Still I Sparkling 100 cl		

BIEREN

*Bovenstaande combinaties zijn smaaktsuggesties,
stel zelf je verse thee samen!

VERSE SMOOTHIES EN SAPPEN

BLUE SMOOTHIE
		5,95
Bramen, zwarte bes, bosbes en banaan
RASPBERRY SMOOTHIE
		5,95
Frambozen, mango, bosbessen en appel
STRAWBERRY SMOOTHIE
		5,95
Aardbeien, perzik en papaya
COCONUT CRUSH SMOOTHIE
		5,95
Ananas, kokosnoot en kokosmelk
Verse jus d’orange		
Verse jus d’orange I yoghurt		
Verse jus d’orange I karnemelk		

FRISDRANKEN

Coca-Cola | Coca-Cola Light | Coca-Cola Zero		
2,85
Fanta Orange | Fanta Cassis | Sprite		
2,85
Fuze Tea Sparkling Lemon | Green Tea		
2,85
Minute Maid Appel I Tomaat		
3,10
Fïnley Tonic | Fïnley Bitter Lemon		
3,10
Rivella		3,10
Chocomel | Fristi		
3,10
Homemade iced tea		
3,70
Crodino		3,70

4,50
4,50
4,50

Bavaria | tap 25 cl		
Bavaria | tap 50 cl 		
Swinckels | tap 25 cl 		
Wisseltap
vanaf
Swinckels fles 		
Bavaria Radler 		
Bavaria Radler 0.0% 		
La Trappe Witte Trappist 		
La Trappe Dubbel 		
La Trappe Tripel 		
La Trappe Blond 		
La Trappe Quadruppel 		
Cornet 		

2,85
3,85
2,85
5,15

2,75
5,00
2,75
3,50
4,50
3,50
3,50
4,25
4,50
4,75
4,50
5,00
5,50

FLETCHER’S CUVÉE
FLETCHER’S BUBBELS
SOEPEL & FRUITIG - DUITSLAND | 5,00

De Fletcher’s Bubbels is een soepele en fruitige mousserende wijn met een aangename mousse en frisse afdronk.
Deze bubbel is ideaal als aperitief en bij elke feestelijke gelegenheid.
Heerlijk als aperitief, bij een salade of een lichte maaltijd.

WITTE WIJNEN
VOL & FRUITIG | CHARDONNAY - ZUID-AFRIKA | 4,50

Geuren van peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door de geur van verse bloemen. In de mond frisse zuren
gekenmerkt door wit steenfruit.
Heerlijk bij wit vlees, visgerechten of als aperitief.

FRIS & FRUITIG | SAUVIGNON BLANC - ZUID-AFRIKA | 4,50

Een mooie frisse en lichte witte wijn met heerlijke aroma’s van citrus en de geur van verse bloemen.
Levendig in de mond met zachte, frisse zuren.
Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, salades en als aperitief.

LICHT ZOET & SAPPIG | MOELLEUX - ZUID-AFRIKA | 4,50

Deze Moelleux heeft een prachtig bleek gele kleur en mooie aroma’s van rijp geel fruit.
De smaak is knisperend fris en heerlijk zoet.
Heerlijk als aperitief, bij Aziatisch getinte gerechten of bij desserts.

ROSÉ WIJN
FRUITIG & SOEPEL | CINSAULT ROSÉ - ZUID-AFRIKA | 4,50

Rijke aroma’s in de neus van rode bessen en subtiele hints van peer.
In de mond een ronde en volle smaak van heerlijk fruit met een lange afdronk.
Heerlijk bij lichte maaltijden, salades, zoetzure gerechten of als aperitief.

RODE WIJNEN
RIJK & KRACHTIG | CABERNET SAUVIGNON - SPANJE | 4,50

Deze mooie Cabernet Sauvignon wordt gekenmerkt door heerlijke aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper.
Geniet van de zachte doch krachtige en fruitige smaak met een subtiele aanwezigheid van hout.
Combineert goed bij rood of gestoofd vlees.

ROND & SOEPEL | MERLOT - SPANJE | 4,50

Een heerlijke Merlot met in de geur aroma’s van bramen en kersen.
Proef de smaken van rijp fruit en geniet extra door de krachtige afdronk.
Combineert goed bij koude vleeswaren en zachte kazen.

WIJNEN MARINA LOUNGE EN BAR BISTRO DUCO
MARINA LOUNGE | CHARDONNAY SEMILLION – CHILI | 4,75 | 28,00

Licht gele kleur. In de geur fris met tonen van banaan. De smaak is fris met een licht zoete toon van tropisch fruit.
Combineert goed bij visgerechten en salades.

BAR BISTRO DUCO | CABERNET SAUVIGNON-CARMÉNÈRE – CHILI | 4,75 | 28,00

Robijnrode kleur. Intense en frisse geur, met aroma’s van rijp rood fruit en toffee.
De smaak is sappig met aangename zuren, zachte tannine en hinten van kersen.
Combineert goed bij vlees gerechten.

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

DRANKEN

ALCOHOLVRIJE WIJNEN

ROSE WIJNEN

LIGHT LIVE – SPARKLING ROSÉ – CHARDONNAY –

CHÃTEAU CAVALIER – MARAFIANCE – FRANKRIJK –

DUITSLAND | 4,50 | 25,00

Framboos | aardbei | krachtige mousse

PROVENCE | 36,50

Kers | framboos | pepertje | Provençaalse kruiden

LIGHT LIVE – CHARDONNAY – DUITSLAND | 4,50 | 25,00

Perzik | meloen | mango | ananas

LIGHT LIVE – CABERNET SAUVIGNON – DUITSLAND | 4,50 | 25,00

Aardbei | kersen | confituren | soepel

RODE WIJNEN
VILLA MARIA – CELLAR SELECTION – PINOT NOIR –
NIEUW-ZEELAND – MARLBOROUGH – BIOLOGISCH | 6,50 | 37

MOUSSERENDE WIJNEN
POMMERY – BRUT ROYAL – FRANKRIJK – CHAMPAGNE | 75,00

Levendige brut | appel | peer | citrus

Puur | elegant | zwarte bessen | pruim

DOMAINE DE LA CLAPIÈRE – GATEFER ROUGE – FRANKRIJK –
LANGUEDOC – TERRA VITIS* | 45,00

Zwarte bessen | bramen | kaneel | kruidig

DOPPIO PASSO – SALENTO – PRIMITIVO –

WITTE WIJNEN

VILLA MARIA – CELLAR SELECTION – SAUVIGNON BLANC –
NIEUW-ZEELAND – MARLBOROUGH – BIOLOGISCH | 35,00

Passievruchten | limoen | kruisbessen | grapefruit

ITALIË – PUGLIA | 29,00

Bramen | zwarte kersen | pruimen | kaneel | zoethout

MARQUÉS DE CÁCERES – EXCELLENS RIOJA CRIANZA –
SPANJE – RIOJA | 35,00

Rood fruit | rode bessen | aardbei | kersen

QUERCUS – PINOT GRIGIO – SLOVENIË – GORISKA BRDA | 28,00

BODEGA SOTTANO – CLASICO – MALBEC – ARGENTINIË –

CHÂTEAU DE L’HYVERNIÈRE – FRANKRIJK – LOIRE | 29,00

Koffie | specerijen | laurier | chocolade | bessen

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE ‘SUR LIE’ TERRA VITIS*

WELTEVREDE ESTATE – BEDOCK BLACK SHIRAZ –

ANSELMANN – RIESLING CLASSIC – DUITSLAND – PFALZ | 29,00

Bramen | zoethout | pure chocolade | zwarte peper

Peer | meloen | abrikoos | bloemen

Elegant | puur | fris | citrus | appel

MENDOZA | 35,00

ZUID-AFRIKA – ROBERTSON | 45,00

Grapefruit | abrikoos | appel

DOMAINE DU TARIQUET – RÉSERVE – FRANKRIJK –
GASCOGNE | 29,00

Fris | vol | exotisch fruit | citrus | abrikoos | vanille

NOBLE VINES – 446 – CHARDONNAY – VERENIGDE STATEN –
CALIFORNIE | 45,00

Stevig | rond | kokos | heerlijke zuren

*TERRA VITIS
Terra Vitis is een Frans netwerk van honderden wijnboeren en
wijnmakers. Ze delen allen dezelfde liefde voor een verstandige,
fatsoenlijke wijnbouw met respect voor mens en natuur. Mens en
milieu vormen de kern van het Terra Vitis concept. De bescherming
van de natuur neemt binnen dit concept een zeer belangrijke plaats
in. Maar de gezondheid van werknemers, buren van wijnbedrijven én
consumenten is net zo belangrijk. Terra Vitis heeft drie de pijlers voor
duurzame ontwikkeling: sociaal, ecologisch en economisch.
De Terra Vitis certificering is erkend door het Franse Ministerie van
Landbouw. Om de certificering te halen moeten wijnbouwers en
wijnmakers zich houden aan een reeks strikte eisen.
CAHIER DES CHARGES
De eisen waar elk aangesloten bedrijf aan moet voldoen zijn in het
‘Cahier des Charges’ vastgelegd. Een boek met de regels van Terra
Vitis, waarin de nadruk wordt gelegd op de volgende punten:
1 | Respect voor de bodem 2 | Bescherming van de wijnstokken en
de oogst 3 | Respecteren van de mens 4 | Innoveren en evolueren 5 |
Respecteren van de samenleving 6 | Respect en transparantie voor
de consument

PSV

Sherry Dry I Medium Dry 		
Port Wit I Rood 		
Martini Wit I Rood 		
Overige PSV vanaf 		

3,75
4,00
3,50
3,25

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

Ketel 1 Jonge Jenever 		
Ketel 1 Matuur 		
Vieux 		
Berenburg 		
Overige binnenlands gedistilleerd vanaf 		

3,50
3,75
3,50
3,50
3,25

BUITENLANDS GEDISTILLEERD

Captain Morgan White 		
Captain Morgan Spiced 		
Ron Perla del Norte Carta Blanco 		
Ron Perla del Norte Carta Oro 		
Ron Perla del Norte Anejo 		
Jägermeister 		
Campari 		
Gordon’s London dry Gin 		
Tanqueray London dry Gin 		
Smirnoff No. 21 Vodka 		
Overige buitenlands gedistilleerd vanaf 		

WHISKEY’S

Johnnie Walker Red 		
Johnnie Walker Black 		
Jameson 		
Jack Daniel’s 		
Bulleit Bourbon 		
Overige whiskey’s vanaf 		

4,75
5,00
4,75
4,75
6,00
3,50
4,00
4,75
5,00
4,75
4,00

LIKEUREN

Baileys 		
Amaretto 		
Grand Marnier 		
Cointreau 		
Licor 43 		
Luxardo Limoncello 		
Frangelico 		
Southern Comfort 		
Overige likeuren vanaf 		

DIGESTIEVEN

Calvados 		
Julia Grappa 		
Martell VS 		
Remy Martin VSOP 		
Armagnac 		
Overige digestieven vanaf 		

SPECIALS

Aperol Spritz		
Aperol, prosecco, bruisend water
Gin Tonic Gordon’s		
Gordon’s Gin, Fïnley Tonic, citroen
Gin Tonic Tanqueray 		
Tangueray Gin, Fïnley Tonic, limoen

4,75
6,50
4,75
4,75
4,75
4,75

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

DRANKEN

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

5,25
5,25
5,25
6,50
5,25
5,25

6,50
8,25
8,50

