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Terras

Geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Laatste bestelling keuken 17.00 uur.

Laatste bestelling bar 17.30 uur.

U dient het terras uiterlijk 18.00 uur te verlaten.
Met excuses, het is niet anders...



Carpaccio      12,50
Vers gesneden carpaccio, kappertjes, tomaat, 
Parmezaan en 1e persing olijfolie

Salade Nicoise     13,50
Groene salade, tomaat, boontjes, rode ui, 
paprika, scharrelei, aardappel, ansjovis en 
tonijn met vinaigrette

Ceasar salad     13,50
Romeinse sla, gebraden scharrelkip, croutons, 
spekjes, scharrelei en geschaafde Parmezaan

Soepen

Crème-soepje van Bergse asperges    5,50
met beenham en peterselieolie

Dubbel getrokken ossenstaart bouillon    6,50
met voorjaarsgroenten

De bovenstaande gerechten worden 
geserveerd met brood van Guust en 
boter met ‘Maldon Sea Salt Flakes’

Koud

Saté            9,50
met kroepoek, zoetzure groenten 
en katjangsaus, huisgemaakte frieten 
en mayonaise

Bergse asperges op traditionele wijze          17,50                                                                 
met beenham, primeur aardappel, 
scharrelei en gesmolten boter
   
Belgisch rundstoofvlees      9,50
met gemengde salade,
huisgemaakte frieten en mayonaise

Plat du jour      14,50
Specialiteit van de dag

Tapasplank en broodjes 

Tapasplank ‘De Plantage’ 1 persoon     15,00
    2 personen  27,50 
Een palet van heerlijke koude en warme hapjes

Stokbroodje ‘FAIR WAY 66’             5,50                                                                 
Belegd met Brabantse gekookte ham, 
kaas van Boerderij De Zuidgeest, tomaat,  gekookt 
scharrelei, komkommer en huisgemaakte mayonaise
 
Stokbroodje tonijnsalade Mediterrané    6,50

Zacht broodje kroket        4,00

Brabants worstenbroodje       3,00

Warm
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Sorbet                9,50
Vers fruit, sorbetijs, coulis roodfruit 
opgeschonken met Champagne

Aardbeien van de Brabantse wal      7,50
Gemarineerde aardbeien met
vanille-roomijs ‘Romanoff-Stijl’

Zoete lekkernijen
Appelflap       2,95

Boterkoek        1,00

Snacks
Boerderij De Zuidgeest     5,50
Blokjes jonge en oude boerenkaas

Bitterballen met mannenmosterd     5,50

Brabantse gehaktballetjes         5,50
met nootmuskaat, mosterd en peper

Spring rolls 
met groenten en chili-dip          5,50

De bruine fruitschaal         5,50
gefrituurde mini snacks  
  
Gebakken scampistaartjes (gepeld)       8,50
met kerrie, piri-piri en kokos

IJs
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