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Nagenieten

Cocktail Colmar  5.50
Cocktail alcoholvrij  4.50
Sinaasappelsap  2.50
Whisky William Lawson’s  5.50
Martini wit  4.50
Campari  4.50
Campari Orange  5.95
Sherry Osborne  4.50
Kir  4.50
Porto Offley Tawny  4.50
Bombay Gin & Schweppes Tonic  6.95
Hendrick’s Gin & Schweppes Tonic  8.95
Cava (glas)  4.95
Cava (fles 75cl)  23.95
Champagne Duval Leroy Brut (75 cl)  34.90

Geselecteerde wijnen
Wit: Oude Kaap Chenin Blanc (75 cl)   10.50
Fruitige droge wijn met aroma’s van exotisch fruit en frisse zuren, van 
Zuid-Afrikaanse oorsprong.

Rood: Château Plaisance-Branne - Montagne  17.70
Saint-Émilion (75 cl)
Fruitige wijn met een lange afdronk. Elegant en harmonieus karakter
Attest duurzame landbouwpraktijk.

Mokka / Espresso / Espresso deca  2.45
Thee  2.45
Cappuccino  3.10
Koffie verkeerd  3.10
Irish Coffee, French Coffee, Italian Coffee, 6.10
Normand Coffee
Pousse-café: Whisky, Cognac, Calvados, Amaretto (5cl) 5.50
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Gegrilde Beenham 
Zacht gerookt en geserveerd met een aardappel in de schil.

12.95

Spare-ribs Colmar  
Een stevige portie pittig gekruide varkensribbetjes. Geserveerd
met een aardappel in de schil.

14.95

Spare-ribs Colmar • original barbecue sauce 
Een stevige portie pittig gekruide varkensribbetjes gemarineerd 
met een heerlijke barbecuesaus. Geserveerd met een aardappel 
in de schil. 

15.95

Gegrilde Rundsteak Belgisch Wit-Blauw 190 gr 
Heerlijke steak, gegrild volgens uw wensen. Geserveerd met 
hofmeesterboter en knapperige frietjes. 

16.45

Filet van Kangoeroe 180 gr 
Vetarm en buitengewoon mals met een subtiel wildaroma. 
Geserveerd met hofmeesterboter en knapperige frietjes. 

17.95

Ierse Rib Eye 320 gr Nieuw 
Voor de vleesliefhebber, fantastisch van smaak en gegrild volgens 
uw wensen. Geserveerd met hofmeesterboter en knapperige 
frietjes.

19.95

Filet pur • Ossenhaas Nieuw-Zeeland 180 gr 
Heerlijk boterzacht, gegrild volgens uw wensen. Geserveerd met 
hofmeesterboter en knapperige frietjes.

22.95

Koud buffet met knapperige frietjes
Een waaier aan dagverse en seizoensgebonden salades, heerlijke 
vis en zeevruchten of fijne charcuterie naar keuze.

15.45

Vegetarische Cannelloni        Nieuw
Vegetarische ovenschotel van cannelloni gevuld met spinazie en 
ricotta.

14.95

Gemarineerde Kipfilet op spies met citroen          
(3 stuks) Nieuw
Heerlijke stukjes gemarineerd kippenvlees op spies. Geserveerd 
met knapperige frietjes.

15.95

Vlaamse Stoofkarbonades 
Zacht gegaard rundvlees in een heerlijk sausje van bier en 
peperkoek. Geserveerd met knapperige frietjes. 

15.95

Burger Authentic 
100% rundergehakt, burgersaus, salade, tomaat en rode ui. 
Geserveerd met knapperige frietjes. 

14.95

Burger Authentic met Brugge kaas Nieuw 
100% rundergehakt, Brugge kaas, burgersaus, salade, tomaat en 
rode ui. Geserveerd met knapperige frietjes.

15.95

Burger Charolais Nieuw 
100% Charolais rundergehakt, burgersaus, salade, tomaat en 
rode ui. Geserveerd met knapperige frietjes.

15.95

Burger Charolais met Brugge kaas Nieuw 
100% Charolais rundergehakt, Brugge kaas, burgersaus, salade, 
tomaat en rode ui. Geserveerd met knapperige frietjes.

16.95

Kabeljauwhaasje op bedje van prei & 
botersaus Nieuw 
Een stevig stuk kabeljauw vergezeld van prei en botersaus. 
Geserveerd met een aardappel in de schil.

 16.45

Zalm in bladerdeeg met bearnaisesaus 
Atlantische zalm in een jasje van bladerdeeg en gebakken in de 
oven. Geserveerd met bearnaisesaus en knapperige frietjes.

 16.45

Garnituur naar keuze : 
Knapperige frietjes, kroketjes of gepofte aardappel in de schil verrijkt met room en 
bieslook.

Saus naar keuze : 
Bearnaise, Peperroom of Champignon.                                                              +0.95

          Kidsmenu tot 12 jaar.                  7.95
             Kindergerecht + drankjes + dessertenbuffet + geschenk !

Is het jouw verjaardag? Wij hebben een verrassing voor je!

Voorgerechtenbuffet à volonté
Drankenbuffet altijd inbegrepen

Dessertenbuffet à volonté
Drankenbuffet altijd inbegrepen

+5
slechts

+5
slechts

+9
slechts

    Voorgerechtenbuffet à volonté 
en Dessertenbuffet à volonté

Drankenbuffet altijd inbegrepen

• Soep van de dag
• Koud buffet & frietjes
• Dessertenbuffet
• Drankenbuffet

2045

Menu Colmar

5 + 5 =

voor-
gerecht

dessert

voor-
gerecht

EN
dessert

En nog beter!
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Raadpleeg onze suggesties op het
suggestiebord

   

   

DRANKEN BUFFET
alt�d inbegrepen


