Lunch, diner, borrelhapjes & dranken

Bij de koffie
Warm appelgebak

Clubsandwiches*
Clubsandwich van Heinde vlees

met een bolletje ijs en slagroom...................3.75

kipkerriesalade, bacon en ham,
kruidenmayonaise en chips.......................... 8.00

Belegde broodjes*

Clubsandwich van Heinde vis

Filet Americain

tonijnsalade, gerookte zalm
& dillemayonaise.......................................... 8.00

met ui, plakjes ei en martinosaus................. 6.00

Duo van warm en koud gerookte zalm
met mosterdmayonaise & ei........................ 6.00

Pulled porc

Salades
Warme vissoorten

met ui en bbq saus...................................... 6.00

met rode ui,cherry tomaatjes,komkommer
en een dillemayonaise..................................7.50

Warme geitenkaas

Lauwwarme geitenkaas

met vijgjes, vijgencompote, walnoten en honing
gegratineerd in de oven.............................. 6.00

Gebakken paddenstoelen
met oude kaas en verse pesto..................... 6.00

Rundercarpaccio van Natuurvlees

met truffelmayonaise, oude kaas
en pijnboompitjes........................................ 6.00

Trio van kroketjes
(kalf, gamba, groente) met grove mosterd.. 6.00

met vijgen, walnoten, croutons
en een honingdressing.................................7.50

Ossenhaaspuntjes

met bosui, taugé, sesamzaadjes
en een teriyakimayonaise..............................7.50

Soepen
Huisgemaakte vegetarische
tomatensoep
met croutons en parmezaanse kaas............. 3.50

Tosti
Tosti ham-kaas
geserveerd met curry................................... 4.00

Tosti gedroogde ham & mozzarella
met gedroogde tomaatjes en pesto............ 5.00

Soep van de week................................. 3.50

Lunch van de week
Happy Van Heinde................................. 5.00

: Vrijwel alle ingrediënten van deze gerechten zijn verkrijgbaar in de EMTÉ.
Wij serveren lunch van 11.00 tot 16.00 uur en diner van 16.00 tot 21.00 uur.
* Alle broden zijn verkrijgbaar in de EMTÉ

Voorgerechten
Brood met dip........................................ 3.50
Rundercarpaccio van Natuurvlees

met oude kaas, bieslook, pijnboompitten
en truffelmayonaise...................................... 8.50

Salade gerookt vistrio

met zalm, paling, makreel en diverse
zoet-zure groentes en een
limoen-koriandermayonaise..........................9.50

Hoofdgerechten
vegetarisch
Broodje vegaburger

met barbecuesaus, maiskolf,
gefrituurde uiringen, sla en verse frietjes
met mayonaise............................................11.00

2 loempiaatjes
gevuld met gegrilde groentes

Brie gevuld met roomkaas

bleu d’auvergne geserveerd op diverse
soorten paddenstoelen en een saus
van tomatentapenade...................................9.50

Huisgemaakte vegetarische tomatensoep

Borrelhapjes

geserveerd met rucolasla walnoten
en een mosterd/honingsaus........................ 6.50
met croutons en parmezaanse kaas............. 3.50

Van Heinde plankje

Soep van de week................................. 3.50

een variatie van vis, vlees en vegetarische
lekkernijen uit de lekkerste supermarkt..... 10.50

Hoofdgerechten vlees

met divers kaas en worstsoorten en olijven....9.50

Natuurvlees rundertournedos

Charcuterie
Notenmix

met gestoofde groentes en pepersaus,
geserveerd met aardappelgarnituur...........15.50

van diverse nootjes uit de EMTÉ winkel....... 3.00

Runderhamburger
van Frozen Butcher

met mosterd of mayonaise.......................... 6.00

Bitterballen 10 stuks

op een broodje met barbecuesaus,
maiskolf, gefrituurde uiringen, sla en
verse frietjes met mayonaise, .....................11.00

Garnalenkroketjes 3 stuks

Varkenssteak

Desserts

met grove groentes, frietjes en
een kruidenolie, ........................................ 15.00

Lamsrumpsteak

met gestoofde groentes en een
provencaalse saus, geserveerd met
aardappelgarnituur.................................... 16.50

Hoofdgerecht vis
Gebakken victoriabaars

met basilicumpasta, groentes en een
groene kruidensaus.....................................11.50

met remouladesaus...................................... 6.50

Marsdessert

van marsmousse, marsbites, caramelijs
en caramelsaus............................................ 5.50

Parfait van bloedsinaasappel
met zoete crème fraîche.............................. 5.50

Extra
friet.............................................................. 3.50
sla................................................................ 2.00
saus............................................gewoon vragen

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Frisdranken

Speciale koffie

Spa rood, blauw of citron............................2.10

Ierse koffie (Irish Whiskey)................. 6.50

Coca-Cola regular of light..........................2.10

Franse koffie (Grand Marnier)........... 6.50

Fanta orange of cassis................................2.10

Italiaanse koffie (Amaretto).............. 6.50

Kinley tonic, bitter lemon of ginger ale....2.10

Spaanse koffie (Tia Maria).................. 6.50

Lipton ice tea regular of green................2.10

Koffie 43 (Licor 43)................................. 6.50

Rivella.........................................................2.10
Verse jus d’orange................................ 3.00
Minute Maid appelsap of tomatensap..... 2.30
Fristi............................................................2.10
Chocomel..................................................2.10

Bieren van de Tap
Keizerskroon fluitje (20 cl)...................... 2.00
Keizerskroon vaasje (28 cl)..................... 2.50
Wisselend Keizerskroon
(seizoensbier 28 cl)....................................... 3.00

Warme dranken
Koffie......................................................... 2.20
Cappuccino.............................................. 2.50
Koffie verkeerd...................................... 2.50
Latte Macchiato..................................... 2.50
Espresso................................................... 2.20
Thee........................................................... 2.20
Verse Muntthee..................................... 3.00
Warme chocomel
(met slagroom + 0.50).................................. 2.50

Van Heinde Special................................ 5.50

Bieren uit een flesje
Natte (Dubbel van Brouwerij ‘t IJ).............. 3.50
Zatte (Tripel van Brouwerij ‘t IJ)................. 3.50
IJwit (Wit van Brouwerij ‘t IJ)...................... 3.50
I.P.A. (Donkerblond van Brouwerij ‘t IJ)....... 3.50
Duvel......................................................... 3.50
Erdinger (50 cl)......................................... 3.50
Radler 0%................................................. 3.00
Liefmans fruitesse................................ 3.00
Bavaria 0%............................................... 3.00

Wijnen
Casa la Luna per glas................................ 3.00
wit/rood/rosé per fles............................... 15.00

raagonze
naar onze wijnkaart
Wijnen Vvoor
actuele wijnselectie.

Bossato

per glas................................ 3.00
wit/rood/rosé per fles............................... 15.00

Uw fooi wordt door ons gedoneerd aan goede doelen, te weten:
1. Het Liliane fonds
2. Eet met je hart
3. Elk kwartaal een wisselend goed doel

