AVOND
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VOORGERECHTEN
Broodplankje met aioli en kruidenboter - 4
Tomatensoep - 5
Heldere kippensoep - 5
Soep van het seizoen
Gamba’s pil pil met brood - 7
Krokante sushiroll - 10
Carpaccio - 7
Bieten carpaccio - 6,5
Gerookte kip met avocado - 7
Duo van vis Hollandse garnalen en gerookte zalm - 8
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter

HOOFDGERECHTEN
Hollandse steak (200gr) - 17,5
met peper- of chamignonroomsaus, kruidenboter of gebakken champignons

Oosterse biefstuk puntjes (200gr) - 18
Spare ribs - 14
Varkenshaas puntjes in champignonroomsaus - 15
Kip saté - 12,5
Varkenshaas saté - 13,5
Schnitzel plankje met cranberry-port compote en gemengde koolsalade - 14
Vispotje - 15
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met home-style frites, Brander mayonaise en een frisse salade

Lasagne met stokbrood en kruidenboter - 12
Risotto met bospaddenstoelen - 12
Ook lekker met kip (+2) of gamba’s (+3)

Rendang met rijst en sambal goreng boontjes - 13,5
Udon noodles met Chinese groenten in Japanse sesam saus - 12,5
Ook lekker met een satéspies (+3) of gamba’s (+3)
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Ambachtelijke burgers
The Original - 10
Cheese burger - 11
Hawaii burger - 11
“de Halte” burger - 11
Bacon burger - 11
XL burger - 13
Vegaburger - 11
Al onze burgers worden geserveerd met homestyle frites, Brander mayonaise en salade

Maaltijdsalades
Krokante kip - 10,5
Gerookte kip met avocado - 11
Carpaccio - 11
Gerookte Noorse zalm - 11
Geitenkaas - 11
Vegetarisch - 9
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter
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Nagerechten
Koffie compleet, koffie met zoete lekkernijen en likeur - 6
Keuze uit Licor 43, Amaretto of Tia Maria

Bastognemousse met vanille ijs en caramel saus - 4,5
Dessert van het moment - 6
Brownie met vanille ijs, slagroom en caramelsaus - 5
Warme appeltaart met vanille ijs en slagroom - 4,5
Vanille ijs met slagroom - 3,5
Ook lekker met kersen amarena-, gezouten caramel-, praliné- of cheesecakesaus (+0,5)

Nougatine ijstaartje - 3,5
Ambachtelijke Split - 5
Een bolletje vanille ijs met chocolade vlokken en verse jus d’orange!

Dame Blanche - 4,5
TIP!

TONY’s chocolonely
Keuze uit puur, melk, hazelnoot,
melk-nougat of zeezout-caramel - 2
Heerlijk voor bij de koffie en thee
om te delen of om lekker helemaal zelf op te eten

