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Papas/ aardappel-tapas
Kleine gerechtjes om te delen

.

Wedges van sweet potato, korstje van mais, cayennepeper, €5,Biertip:
schuim van kerrie (V)
Biertip: Witte Anker hop wit
erjteip :van aardappel, uitgebakken
"Nagelhout" runderhammetje met een fijn slBaiat
spekjes en gebrande grove mosterd €7,Biertip: Pimpelmeesch Chaams Tripel
Biertip:

Aardappelcrostini, gemarineerde paddenstoelen, truffelmayonaise, €7,truffelaardappel chips (V)
Biertip: Broeders VanDeStreek
Biertip:

Gamba’s omwikkeld met aardappelspaghetti, dip van zoete
aardappel en Vadouvan
Biertip: Turf & Surf VanDeStreek

€7,-

Kleine aardappelquiches met ui, roomkaas en Serranoham €7,. Trappe Isi d’or
Biertip: La
Biertip:

Combinatie van de hierboven vernoemde gerechtjes
vanaf 2 personen te bestellen €7,- p.p
Biertip: Witte Ankeri blond

Biertip:

“Aardappeltosti”

Serranoham, mozzarella, gedroogde tomaat, basilicum, Chimichuri, €10,50
rode paprika spread
Biertip: Pimpelmeesch Tripel
Biertip:

Biertip:

Runderstoofschotel, spek, chutney van kweepeer en zoete aardappel, €10,50
dressing met grove mosterd
Biertip: La Trappe Bockbier/ Chaams Bockbier
Portobello paddenstoelen, courgette, Grana Padano kaas, €10,50
krokante uitjes, truffelcrème (V)
Biertip: Witte Anker blond

.
“Soepen”

,

Crème van zoete aardappel, kokos en kerrie (V)
Biertip: Witte
Anker wit
,

€6,50

Crème van knolselderij en truffel met paddenstoelen (V)
Biertip: Witte Anker blond, Elixer VanDeStreek

€6,50

(V=vegetarisch gerecht)

.

,
,
,
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“Crunchy potato baskets”
Hertenpeper met knolselderij en rode wijn, spruiten met katenspek, €16,50
croutons van peperkoek, gewelde abrikoosjes
Biertip: Chaams Bockbier, t´IJ Bokbier
In Bockbier gegaarde runderstoof, chutney van kweepeer en €16,50
zoete aardappel, rode kool met cranberries
Biertip: La Trappe Bockbier
Gestoofde varkenswangetjes, krokante stukjes bloedworst, zuurkool €16,00
en gedroogde appeltjes
Biertip: Pimpelmeesch Tripel, Pieperbier
“Roti” gestoofde kippendijen, garam masala, gefrituurde eidooier, €16,00
kouseband, atjar van bataat
Biertip: Witte Anker blond
Wild zwijn stoverij met mosterd, ahornsiroop en pieperbier, €16,00

“blote billetjes in het gras”, witlofconfit
Biertip: Pieperbier
Gepofte portobello paddenstoelen, hazelnoten, kokos,
pompoen en cream cheese (V)
Biertip: La Trappe Isi d’or

€15,00

Puree van lichtgerookte aubergine, geroosterde groentes, €15,50
krokante mais en sweet potato wedges (V)
Biertip: Pimpelmeesch Bockbier, t´IJ Bokbier
“Laksa” Singapore style currycreme, noodles van zoete aardappel, €16,50
gamba’s met knoflook, gekonfijte wortel
Biertip: Witte Anker hopwit

,

“Mislukt appeltaartje” €7,50
Alle smaken van een appeltaartje met zoete aardappel roomijs
Biertip: Elixer VanDeStreek
€7,50

“Trifle after eight” met melkchocolade
en koude koffiesabayon €7,50
,
Biertip: La Trappe Isi d´or

Heeft u een allergie, laat het ons weten

,
,

"Desserts"

“Hotdog” stoofpeer, karamelcreme en vanilleroomijs
Biertip: La Trappe Isi d’or

.

