
 Voorgerechten  Les entrées 

 

 Steak Americain met z’n eigen  

 garnituren op onze wijze € 15,25 

 Steak Americain avec ses propres  

 garnitures a la façon de l’Auberge 

 

 Gebakken scampi’s met frisse salade 

 uit het seizoen 

 Scampis sautés servi avec une salade  

 selon la saison € 14,95 

 

 Onze eigen “Sjink” op toast een     

 gepocheerd ei en mousseline saus  

 Notre jambon sur toast avec un  

 œuf poché et sauce Mousseline € 13,75 

 

 Salade l’Auberge met alle geneugten 

 Salade gourmande “l’Auberge” € 17,50 

 

 Het beste uit onze eigen biologische tuin  

 gecombineerd met een heerlijke dressing 

 La combinaison de notre propre jardin  

 bio avec un dressing délicieux  € 11,50 

 

 Courgettesoep met gerookte forel €5,95 

 Courgette soupe avec truite fumée    

Wat schaft de pot 

 

Met salie droog gezouten entrecote, 

compote van sjalot en oude kaas 

of  

Zacht gegaarde zalm met komkommer, 

mierikswortel en pesto van venkelblad 

 

Geroosterde scholfilet met bloemkool 

en saus van citroengras 

of 

Wilde eend met wortel en jus van 

gember  

 

Mooi assortiment van 6 kazen 

 met brood en stroop ( suppl. 4.50 ) 

of 

Crème van witte chocolade en citroen 

met frambozen en mascarpone schuim 

 

Menu drie gangen € 37,00 
 

Huiswijnen arrangement € 18,50 

Aperitief, 2 glazen wijn en water  
 
 

Speciaal wijnen arrangement € 28,50 

Aperitief, 3 speciale wijnen en water  

Hoofdgerechten  Plats de résistance 

 

Luikse ballen met garnituur uit eigen  

Eigen tuin en een heerlijk speciaal bier  

Boulettes Liègeoise avec ses garnitures  

du jardin et une biere speciale € 21,87 

 

Gebakken kabeljauw  

op Raymond’s eigenwijze wijze  

Cabillaud a la façon du chef € 25,25 

 

Gegrilde bavette met verse frieten   

en bearnaise saus  

Bavette grillée à la sauce Béarnaise 

et frites fraîches € 24,75 

 

Tomaten risotto met verschillende  

tomaten, burrata en een schuim van 

basilicum € 21,75 

Risotto de tomates avec variété des 

tomates, burrata et une mousse de basilic 

 

Mooie selectie van 6 kazen € 13,50 

 

Onze desserts vanaf €   8,75 

 

 

http://www.laurasbakery.nl/brioche/

