Dinerkaart 17:00-21:30u
Voorgerechten:
Rundercarpaccio
(L)*
Parmezaan, kappertjes, rode ui, kruidentuintje,
pittenmix & truffel-dressing

11,95

Rouleau van gerookte zalm (G)*
Garnaaltjes, crème fraîche, bieslook, limoenmayonaise

10,50

Carpaccio van rode biet
(V)*
Dun gesneden, geitenkaas crème, citrusfruit, walnoten crunch,
sinaasappeldressing

9,95

Tomaten-sinaasappelsoep

(V)*

6,00

Oosterse rosbiefsalade
Papadum, gefrituurde samosa, mango chutney, edamameboontjes,
huisgemaakte zoetzuur, avocado-mayonaise

16,95

Hoofdgerechten:

(vega: champignons i.p.v. rosbief)
Klassieke maaltijdsalade Nicoise
(L, G)*
Geroosterde in peper ingelegde tonijn, rode ui, olijven, roseval,
haricots verts, ei

18,50

Zwitserse kaaspastei
(V)*
Emmentaler en gruyère kaas, balsamico, frisse tomaten-salsa

16,95

*

(L) = lactosevrij

(V) = vegetarisch

(G) = glutenvrij

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

Dinerkaart 17:00-21:30u

GERECHTEN VAN DE LAVA GRILL:
Hamburger Pomp 41
Hamburger100% black Angus beefburger met cheddar, krulsla,
tomaat, zoete ui, augurken-relish
Met bacon en/of jalapeño

16,95
(+ 0,75)

Cajun veggie hamburger
(V)*
Mexicaanse bonen/maishamburger met krulsla, cheddar,
guacamole, crème fraîche, nachos

16,95

Saté Pomp 41
17,50
Kippendijen, home made zoetzuur, kroepoek, sambal-ei, krokante uitjes
Rib-eye
(G, L)*
Gegrilde Zuid-Amerikaanse rib-eye, chimichurri

200 gr/ 19,95
300 gr/ 24,95

Gamba’s (L)*
5 grote gamba’s “Romesco” & aioli

18,50

Alle (warme) hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade.
Maaltijdsalades worden geserveerd met brood.

Bijgerechten:
Brood & dips
Verse friet
Zoete aardappel friet
Seizoensgroenten
Groene salade, ei, spekjes

*

(L) = lactosevrij

(V) = vegetarisch

3,95
3,95
4,95
3,95
3,95

(G) = glutenvrij

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

Dinerkaart 17:00-21:30u
Nagerechten:
Dame Blanche
(G)*
Vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom

6,50

Crema Catalana
De Spaanse variant van de créme brulée met vanille ijs

6,50

Coupe Colonel
(G, L)*
Citroen sorbetijs met vodka

5,50

Tiramisu
Klassiek Italiaans gerecht van mascarpone, espresso, slagroom,
lange vingers en cacao

6,50

John’s Kaasplankje
4 kazen, Biltse appelstroop, vijgentoast

11,50

Kindermenu

8,95

Keuze: kipnuggets, kibbeling, saté, met frites, appelmoes en mayo
Pasta Bolognese (L)*
Pannenkoek met suiker en stroop
Na: raketje of kinderijsje (vanille ijs, snoep & slagroom)
(G)*

*

(L) = lactosevrij

(V) = vegetarisch

(G) = glutenvrij

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Weet u niet zeker of er iets wel of niet inzit? Vraag het aan ons!

