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Cheese-A-Licious
kaasbuffet à volonté

Kom heerlijk (lang) genieten van 
een uitgebreid en zorgvuldig 

samengesteld kaasbuffet.

Rijkelijk aangevuld met verse en gedroogde 
vruchten en noten, natuurlijk voorzien we ook 

een assortiment kraakvers brood, 
lekkere hoeveboter en een exquise

selectie wijnen. Een échte aanrader!

Geen kaasliefhebber? We presenteren je graag 
een charcuterieschotel of een gerecht 

van onze kaart.

Prijs “à volonté” € 25 per persoon 
(excl. dranken)

Reserveren is noodzakelijk: 0479 97 76 07
Elke donderdag t.e.m. eind april.
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Om te delen!

Geniet van verschillende kleine gerechtjes 
die geleidelijk aan op tafel komen.
Reken op 2 à 3 sharing plates per persoon 
voor een volwaardige maaltijd.  
De sharing plates worden willekeurig 
geserveerd op het ritme van de chef.  
Start jouw avontuur hier en geniet van het 
samenzijn!

Krokante kippenreepjes   € 9,5
hoevekip - panko - dipsaus - 
gefrituurde ajuintjes - 8 stuks

Warme bruschetta    € 14
gerookte zalm - serranoham - 
gekruide kip - 3 stuks

Nacho’s     € 11
cheddar kaas - zure room - rode ajuin

Artisanale bitterballen   € 10
mosterdsausje - 5 stuks

Camembert uit de oven   € 11
honing - rozemarijn - spekjes - brood

Kaas- en garnaalballetjes   € 9,5
citroenmayonaise - 12 stuks

Gamba’s met kruidenboter  € 16
kruidenboter - rozemarijn - brood - 
5 stuks

Plank met Spaanse Serranoham  € 14
kruidenboter - brood

Liever alleen genieten?

Voor wie geen zin heeft vandaag om te delen, 
zijn er verschillende hoofdgerechten.
Je kunt de foodsharing gerechten ook nemen 
als aperitiefhapjes of als voorgerecht 
bij deze hoofdgerechten.

 
Salade met gamba’s en brood (5st)  € 21

Salade met krokante kaas- en 
garnaalballetjes en brood   € 17

Salade met gerookte zalm, spekjes, 
citroenmayonaise en brood   € 19,5

Croque Nordique    € 15
gerookte zalm - kruidenkaas - 
schijfjes peer

Croque Italiano    € 15
Serranoham - mozzarella - 
gedroogde tomaatjes

Lasagne met brood    € 17

Varkenswangetjes    € 21
aardappelgratin - fris slaatje

Vol-au-vent     € 20
aardappelgratin - fris slaatje

Indien u bepaalde allergieën hebt,
vraag naar onze allergenenlijst. 

Smakelijk!

Hou ook ons 
suggestiebord 
in de gaten...

Zoet genot

De perfecte afsluiter en heerlijk 
bij koffie of thee.

Warme appeltaart met karamelijs
en stukjes gezouten boter  € 8,5

Warme chocolade moelleux 
met vanilleijs     € 9
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