dinerkaart

Voorgerechten

“Nacho’s” *
€ 6,50
Gegratineerd met crème fraîche, bosui
en cheddar, geserveerd met salsasaus
en guacamole*
Uit te breiden met pulled pork, barbecuesaus
en jalapeñopepers
€ 9,50
“Carpaccio”
€ 10,50
van gemarineerde ossenhaas met oude kaas,
geroosterde pijnboompitten, rucola en
truffelmayonaise
“Paddenstoelen”
€
In bladerdeeg met roomkaas, tijm en
knoflook*

9,75

“Rosbief & nagelhout”
€ 11,50
Met gemarineerde Amsterdamse uitjes,
rucola, zoetzure komkommer en pittige
popcorn
“Gerookte zalm”
€ 11,50
Met granny smith, wasabimayonaise,
soja-crème en wasabikroepoek

Soepen

“Weeksoep”
Elke week een andere soep

€

5,75

“Tomaat & paprikasoep”
€ 6,50
Soep van gepofte tomaat en
geroosterde paprika met geitenkaas*
“Aardappel & preisoep”€
6,00
Romige aardappel-preisoep met
krokante chorizo en geroosterde ui*
“Bloemkoolsoep”
€
Met kerrieolie en reepjes beenham*

5,75

“Runderbouillon”
Met paddenstoelen, paprika en
tuinkruiden

5,75

€

broodplankjes

“Stokbrood”
met kruidenboter en tapenade

€ 4,00

“Meppeler Mug”
€ 6,50
Diverse broodsoorten geserveerd met
kruidenboter, tapenade en aioli
“Plankje de Beurs”
€ 11,50
Plankje met diverse fijne vleeswaren,
aioli, tapenade, kruidenboter, salsasaus
en brood
“Plankje Knoop”
€ 12,50
Plankje met diverse vlees- en
kaassoorten met aioli, kruidenboter,
tapenade, appelstroop en brood

Maaltijdsalades

“Salade de Beurs”
€ 14,50
Salade met gebakken biefstukpuntjes,
paprika en rode ui met soja-sesamdressing
“Salade Burrata”
€ 13,50
Salade met Burrata (Italiaanse kaas van
mozzarella en room), Parmaham,
zongedroogde tomaten, pijnboompitten,
rode ui, en basilicum-knoflookdressing*
“Caesar salade”
€ 13,00
Romaine sla, gegrilde kip, krokante spek,
croutons, ei, Parmezaanse kaas en
caesardressing
Maaltijdsalades worden geserveerd
met stokbrood
Frites € 1,50 extra

Vleesgerechten

“Saté”
€ 18,50
Gemarineerde varkenshaas met
pindasaus, kroepoek, atjar en verse ananas
“Spareribs”
Met huisgemaakte knoflooksaus
en chilisaus

€ 18,50

Spareribs XL

€ 23,50

“Kipfilet”
€ 19,50
Gevuld met geitenkaas, omwikkeld met
Parmaham met een honingjus
“Kalfsstoofpotje”
€ 18,50
Met mosterdsaus, eigen jus,
rucola-stamppotje en krokante Parmaham
“Entrecote”
Met whisky-spek-uiencompote en
pastinaakpuree

€ 22,50

“Gekonfijte eendenbout”
€ 22,50
Met krokante hazelnoot en sinaasappelsaus
“Tournedos Dijon”
€ 23,50
Tournedos gegratineerd met dijonmosterd
en basterdsuiker, met rode wijnsaus

Visgerechten

“Forel”
€ 20,50
Hele forel uit de oven gevuld met
geroosterde amandel, mascarpone,
groene kruiden en citroen
“Dorade”
€ 20,50
Filet van dorade met gegrilde paksoi, een
sesamkrokantje en sojacrème

Vegetarische gerechten

“Groententaartje”
Met pompoen, pistachenoten, feta
en een groene kruidensalsa

€ 16,50

“Oosterse noodles”
€ 16,50
Met paddenstoelen, paksoi,
babymais, sesam en edamameboontjes
“Zoete aardappeltortilla”
€ 16,50
Zoete aardappeltortilla met courgette,
aubergine, rode ui, kerrie en gefrituurde
manchego

Beurs & Burgers

“Fried chickenburger Florian”
Burger van gefrituurde kipdijen
met romaine sla, cheddar, pittige
cocktailsaus en bacon

€ 17,50

“Black Angus Burger España”
€ 18,50
Burger van het Black Angus rund*,
met romaine sla, chorizo, manchego,
nacho’s en jalapeñopepers”
* Onze Black Angus Burger komt van vlees
met herkomstgarantie en is E-nummer- en
antibioticavrij. De koeien grazen in de vrije
natuur en hebben een bijzonder goed leven
gehad.
Onze burgers worden geserveerd met
ambachtelijke frites met schil.

Kindermenu

Frikadel of kroket
€ 4,50
met frites, appelmoes en mayonaise
Stukje sparerib of satéspiesje
€ 7,50
met frites, appelmoes en mayonaise
“Kinderijsje”
€ 2,50
fantasiefiguur gevuld met ijs en slagroom

Desserts

“Kinderijsje”
€ 2,50
Fantasiefiguur gevuld met ijs en slagroom
“Dame Blanche”
€ 6,00
Drie bollen vanille-ijs met huisgemaakte
warme chocoladesaus en slagroom
“Pure chocolademousse”
Met stukjes Toblerone, brownie en
gezouten karamelijs

€ 7,50

“Vanille-bourbonparfait”
€ 7,75
Met soesjes en dulche de leche saus
“Lemon-cheesecakebavarois”
Met lange vingers crumble en
huisgemaakt ananasijs

€ 8,00

Koffiespecialiteiten

“Beurskoffie”
Koffie met advocaat en slagroom

€ 6,30

“Irish coffee”
Koffie met Jameson en slagroom

€ 6,50

“French coffee”
€ 6,50
Koffie met Grand Marnier en slagroom
“Spanish coffee”
Koffie met Licor 43 en slagroom

€ 6,50

“Italian coffee”
Koffie met Amaretto en slagroom

€ 6,50

Americancoffee”
€ 6,50
Koffie met Jack Daniels en slagroom

