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heeft u voor één van onze 3-gangen menu’s gekozen? dan kunt u i.p.v. het
‘ijsdessert connaisseur’ of koffie, ook kiezen uit onderstaande grand desserts met een
toeslag van 3.75 p.p.
Sweet ’n Crispy
vanilla- & caramel ice cream, warme caramelsaus, slagroom en stroopwafelkruimels
Frozen Yoghurt
yoghurt ijs getopt met kersen, slagroom en een crumble van bastogne biscuit
Crocantino
combinatie van stracciatella-, caramel- en vanille-ijs met kletskoppen, slagroom en een ‘ticje’ baileys
Appeltaartje
warm geserveerd met vanillesaus, slagroom en roomijs
Crunchy Oreo
oreo cookie crunch geserveerd op chocolade-mousse met roomijs afgemaakt met chocoladesaus en
slagroom
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Zalm Carpaccio
dun gesneden reepjes gerookte noorse zalm op een krokante wrap met kappertjes en
dille crème fraîche
Yakitori Spiezen
op japanse wijze gemarineerde kipspiezen, gewokte groente en milde teri yaki saus
Calamares Connaisseur
royale portie krokant gebakken inktvisringen met knoflooksaus

V
Picata di Formaggio
romig geitenkaasje uit de oven onder een dakje van spek op warm boerenbrood
Tomaten-crèmesoep Suprème V
een romige soep van zongerijpte pomodori met basilicum en croûtons
Champignons ProvenÇale
V
champignons uit de oven met een vleugje knoflook op geroosterd stokbrood met spekjes
en ui-ringen
Runder-Carpaccio
op klasssieke wijze: dun gesneden ossenhaas met geraspte oude kaas, geroosterde pijnboompitjes,
kappertjes en een pesto-dressing - toeslag 3.50
extra kruidenboter, knoflooksaus of mayonaise: 0.75 - extra roomsaus, groente, rijst of frites: 2.50

V = zonder vlees en vis - V = op verzoek zonder vlees of vis - voedselallergie, laat het ons weten!

GRILL GRANDEUR
Varkenshaasje van de Grill

varkenshaas biefstukjes geserveerd met champignon roomsaus
Saté Guna Guna
de stille kracht, kipsaté zoals het hoort, groots en lekker: satésaus, gebrande uitjes en gekruide rijst
saté XL met dubbel aantal spiezen - toeslag 3.50
Scallopine Le Connaisseur
V
onze gewaardeerde klassieker: krokant gebakken royale schnitzel met champignons, spekjes en ui
of champignon roomsaus
Duo van Vis
atlantische tongrolletjes uit de oven gevuld met zalm, op smaak gebracht met verse kruiden
Irish Steak
super malse biefstuk van Iers rund met champignons, spekjes, ui en aardappelkroketjes - toeslag 4.50

MOOIE WIJNEN OP FLES
Heerlijke wijnen
rood, wit, zoet wit of rosé - per fles 14.50 - per glas 3.75
Prosecco Frizzante
sprankelend begin: feestelijke bubbels - per flesje van 2 glazen 9.50
Mineraalwater
bij wijnen per fles serveren wij op verzoek een grote fles mineraal water voor 3.90 - à la carte prijs 4.90

