Desserts

Voorgerechten

Soep van de dag met brood

€ 5,00-

Broodje met kruidenboter

€ 2,50-

Garnaalkroketten 2 stuks met sla en mini frites

Kaaskroketten 2 stuks met sla en mini frites
Duo van Kaas- en garnaalkroketten met sla en mini frites

Hoofdgerechten

Menukaart

€ 7,00-

Dame blanche ijs met koude chocoladesaus

€ 6,00-

Ijs met advocaat

€ 6,00-

Ijs met vers fruit

€ 7,00-

Ijs met warme kersen = per 2 personen =

prijs per persoon

€ 7,00-

Steak 250 gr Agnus van de dikke lende

€ 17,00-

Vlaamse Stoofpotje stoverij op een traditionele wijze langzaam gegaard

Fruitsalade mix van vers fruit ( volgens voorraad )

€ 6,00-

€ 14,00-

€ 9,00-

Saté van de haas met huisbereide satésaus

Kinderijsje

€ 3,00-

€ 17,00-

€ 10,00-

Varkenshaas met champignon- of pepersaus

€ 17,00-

Shaslick 2 spiesen schaslick

€ 17,00-

Slagroom

€ 0,50-

Schnitzel gepaneerd varkensvlees

€ 15,00-

Hamburger ‘t Karrewiel

verse hamburger tussen broodje, ui, bacon, kaas, saus

€ 15,00-

€ 11,00-

Scampi ‘t Karrewiel 8 stuks met sla en mini frites

€ 10,00-

Scampi look 8 stuks met sla en mini frites

€ 10,00-

Salade met scampi ( 8 stuks )

€ 10,00-

Hamburger ‘t Karrewiel de luxe dubbele burger, extra spek en kaas

€ 19,00-

Salade ‘t Karrewiel met kip

€ 10,00-

Vol-au-vent kipragout met pasteitje

€ 15,00-

Halve kip gegrild

€ 15,00-

Tapas mix klein ( voor 2 personen) / groot ( voor 4 personen )

Coupe ‘t Karrewiel ijs met Gecko ( Spaanse likeur wodka/Caramel )

€ 8,00- / € 12,00-

Kipspies 2 of 3 spiesen
Côte à l’os
Ribeye

700 a 750 gr steak van de zesrib met been
400 gr steak van de voorkant rug extra mals, iets vet

Scampi ‘t Karrewiel 15 stuks in huisbereide saus
Scampi in de look 15 stuks

€ 12,00- / € 15,00€ 29,00€ 25,00-

€ 18,00-

** Alle gerechten worden geserveerd met salade en frietjes
Portie Aardappelkroketten ( 8 stuks )

€ 2,00-

Sauzen indien niet bij gerecht vermeld keuze uit

€ 2,00-

Wil u een feestje organiseren, dan stellen wij graag onze tuin en overkapping ter beschikking.
Wij helpen u graag verder om een menu samen te stellen.

Champignonsaus - Pepersaus
Tevens is er de mogelijkheid onze accommodatie te gebruiken voor zakelijke lunches, presentaties of

Kleine friet
Middel friet
Grote friet

€ 2,00€ 2,50€ 3,00-

Stoverij
Frikandel
Frikandel speciaal
Viandel
Mexicano
Kroket
Gehaktstaaf
Kipkorn
Loempia
Kipnuggets ( 6 stuks )

€ 4,00€ 1,50€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 3,50€ 3,00-

Mayonaise, Curry, Tomatenketchup, cocktailsaus , tartaar,
Speciaalsaus, Hamburgersaus, knoflooksaus,

€ 0,50€ 1,00-

€ 18,00-

Voor groepen vanaf 15 personen hebben wij een ‘Groepsmenu ‘
3 gangen voor 20,00- ( te bestellen min 3 dagen op voorhand )

Frietje met snacks

Satésaus - Karrewielsaus ( licht pikante saus met Championsaus, paprika, ui )

vergaderingen. Ook mogelijk buiten de gebruikelijke openingsuren.

Om u vlot van dienst te kunnen zijn vragen wij u vriendelijk niet meer dan 4 verschillende hoofdgerechten per tafel te bestellen.

1 rekening per tafel.

