
diner

Heeft u een allergie of dieetwens?
Laat het ons weten, wij informeren u graag 

en kunnen passende suggesties doen.

Soep en brood
Brood
aioli | tapenade  5,50

Groentebouillon - Vegatarisch  
5 spices | sojasaus | bosui | courgette | prei | 
paprika | shiitake | broccoli| omelet   6,50

Tomatensoep - Vegatarisch mogelijk 
met of zonder balletjes | bieslook   6,00

Vissoep 
van langoustines | bieslook | zeevruchten  6,50 

Voorgerechten
Wisselend voorgerecht van de chef  13,50

Huisgerookte zalm
toast | citroen | 6 stuks  12,50

Pannetje sissende garnalen
knoflook | ui | rode peper | brood  12,50

Carpaccio
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaatjes
basilicumpesto | rucola | pijnboompitjes   11,50

Hoofdgerechten

Daghap
wisselend en op = op    13,50

Wisselend hoofdgerecht van de chef  19,50

Vegetarische groente curry - Vegatarisch 
zoetzure groenten| naanbrood
gebakken rijst 14,75

Noedels met gamba’s
krokante kip of combinatie | courgette
prei | broccoli | paprika| shiitake
oosterse saus  15,00

Saté van kippendijen
satésaus | zoetzure komkommer
gebakken uitjes | kroepoek
verse friet of gebakken rijst  15,00 

Black Angus burger
180 gram | remouladesaus | gebakken spek 
coeur du boeuf tomaat | geroosterd 
hamburgerbroodje | verse friet  14,50

Funghi burger van oesterzwammen - Vegatarisch 
gebakken ei | relish van groene asperges
zoetzure sjalot | sambalmayonaise
kropsla | verse friet  13,50

Steak van Bavette
koolsalade | gebakken spek | tomatensalsa
gremolata | verse friet   20,50

Pannetje sissende garnalen
knoflook | ui | rode peper
frisse salade | verse friet  17,00

Sliptongen
frisse salade | remouladesaus
citroen | verse friet  19,50

Culinair en verrassend
Geniet van ons wisselend 

3-gangen menu 
voor slechts € 30,00



€139,00
PER PERSOON

diner
Heeft u een allergie of dieetwens?
Laat het ons weten, wij informeren u graag 
en kunnen passende suggesties doen.

Pizza 
Pizza carpaccio
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat
basilicumpesto | pijnboompitjes | rucola  12,50

Pizza huisgerookte zalm
roomkaas | rode ui  | rucola 12,50

Pizza margherita
tomaat | mozzarella | basilicumpesto | rucola 10,00

Desserts en koffie
Café Glacé
vanille ijs | koffiesiroop | nougat | slagroom  8,50

Dame Blanche op eigen wijze   8,50 

Wisselend dessert van de chef  7,50

Koffie speciaal  6,50

Combineer een ronde golfen, of een heerlijke 
wandeling met een uitstekend diner en 
overnachting bij Auberge du Bonheur met ons

VOLOP GENIETEN ARRANGEMENT

• Twee dagen met één overnachting in 
comfortabele hotelkamer

• Welkomstaperitief
• VOLOP Genieten vijfgangenmenu, inclusief 

begeleidende dranken en tafelwater all-in
• Amuses en borrelgarnituur
•	 Koffie/	thee	en	friandises
• Uitgebreid ontbijt
• Prijs p.p. op basis van een 2-persoonskamer
• Eénpersoonskamer + € 40,00 toeslag

SPECIALE PRIJS VOOR 
LEDEN VAN PRISE D’EAU 

GENIETEN VAN EEN 
CULINAIRE VAKANTIE 
IN EIGEN LAND? 

Meer informatie en arrangementen
WWW.AUBERGEDUBONHEUR.NL

AANBEVOLEN DOOR  , 
  EN DE  

Liever een snackje 
of borrelplank?

Bekijk de borrel en drankenkaart 
voor lekkere snacks, borrelplankjes 

en kleine hapjes.


