MENUKAART

Gasterij Prise D’eau golf

De Gasterij is één van de tien unieke locaties van Bonheur Horeca Groep. Wil je meer informatie,
of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem snel een kijkje op de website.
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Lunch
SOEPEN

TOSTI’S

Met stokbrood en aioli

Tomatensoep Vegetarisch mogelijk
Trostomaten | balletjes | basilicum | room

6,50

Gevogeltebouillon 				6,50
Bospaddenstoelen | groene asperges |
peterselie | vadouvan
Tom kha kai 					7,00
Bisque | gebakken garnalen | bosui | omelet

Klassiek 		
Ham | kaas

		4,50

Madame				6,50
Ham | kaas | gebakken ei
Maisbrood of donker vloerbrood

Huisgerookte zalm			7,50
Roomkaas | rode ui
Maisbrood of donker vloerbrood

SANDWICHES

PISTOLETS

Kalfsrosbief 					9,50
Vadouvan mayonaise | spek | krokante ui |
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat

Jong belegen kaas Vegetarisch		
5,50
Boerenachterham 				5,50
Filet Americain Martino 			
6,50
Krabsalade 					6,50
Tonijnsalade 					6,50
Gezond 					6,50

Maisbrood of donker vloerbrood

Huisgerookte zalm 				9,50
Venkel | pesto | zongedroogde tomaat | rode ui
Omelet Vegetarisch 			8,50
Avocado | tomaat | rode ui | basilicum | gerookte
mayonaise

Meergranen flaguette + 1,00

Lunch
OMELET & UITSMIJTERS

SALADES

12 uurtje					12,50
Tomatensoep | boterhammen | ham | kaas |
Bourgondiër kroket | gebakken ei

				Klein		
Groot
Caesar
		
14,50		
16,50
Gebakken en gekruide kip | ei | Parmezaanse kaas |
spek | croutons | knoflookdressing | pijnboompitten |
rode ui

Met stokbrood, kruidenboter en aioli

Maisbrood of donker vloerbrood

12 uurtje vis 					13,50
Vissoep | boterhammen | huisgerookte zalm |
krabsalade | garnalenkroket | gebakken ei
Omelet Vegetarisch mogelijk		 10,00
Groenten | spek | gegratineerd met kaas
Omelet zalm 					11,50
Huisgerookte zalm | crème fraîche | bieslook
Uitsmijter Vegetarisch mogelijk		
Drie eieren | ham en kaas

Geitenkaas Vegetarisch
14,50		
16,50
Gebakken paddenstoelen | groene asperges
| croutons | little gem sla | kruidendressing |
zongedroogde tomaten
Carpaccio 			14,50		16,50
Truffelmayonaise | croutons | rode ui | kappertjes |
Parmezaanse kaas | rucola

10,00

Uitsmijter carpaccio 			12,50
Truffelmayonaise | gebakken spek | Parmezaanse
kaas | rode ui | rucola
Heeft u een allergie of dieetwensen? Laat het ons
weten, onze medewerkers informeren u graag!
Ook kunnen zij een passende suggestie doen.

POKÉBOWL

16,50

Gerookte zalm | verse tonijn | sushirijst | wasabi
mayonaise | mango | shiitake | komkommer |
avocado | wortel | rettich | zoetzure rode ui | sesam

Lunch
WARME LUNCH
Double Dutch runderburger
13,50
Ui | tomaat | cheddar | gebakken spek | mierikswortel mayonaise |
geroosterd hamburgerbroodje (met friet + 3,00)
Buffelmozzarella Vegetarisch
7,50
Tomaat | pesto | rode ui | uit de oven | pistolet
Oosterse kip		
9,50
Teriyaki saus | paprika | courgette | prei | krokante uitjes | pistolet
Twee Bourgondiër kroketten
9,50
Mosterd | maisbrood of donker vloerbrood
Twee garnalenkroketten 11,50 		
Remouladesaus | maisbrood of donker vloerbrood

krokante kip
Cajun | geroosterd spek | cheddar |
remouladesaus | flatbread
(met friet + 3,00)

10,50

DINER
MENU VAN DE CHEF

Elke maand een nieuw menu, aangepast op het seizoen.
Altijd bijzonder door het gebruik van lokale producten.

2 gangen
3 gangen

VOORGERECHTEN
Voorgerecht van de chef 			13,50

				
25,00 Brood
				 30,50 Kruidenboter | aioli 				
Pannetje sissende garnalen 		
Knoflook | ui | rode peper | brood

SOEPEN

Met stokbrood en aioli

Tomatensoep Vegetarisch mogelijk
Trostomaten | balletjes | basilicum | room

6,50

Gevogeltebouillon 				6,50
Bospaddenstoelen | groene asperges |
peterselie | vadouvan
Tom kha kai 					7,00
Bisque | gebakken garnalen | bosui | omelet

5,50
13,50

Huisgerookte zalm				13,50
Gemarineerde venkel | avocado | rucola |
citroenmayonaise | gefrituurde kappertjes
Carpaccio 					12,50
Truffelmayonaise | croutons | rode ui |
kappertjes | Parmezaanse kaas | zongedroogde
tomaat | rucola
Kalfsrosbief 					12,50
Tonijnmayonaise | gefrituurde sjalot | haringkaviaar |
borage cress
Carpaccio Vegetarisch 			 11,50
Coeur de boeuf tomaat | mozzarella | pesto | rucola |
pijnboompitten

DINER
MAALTIJDSALADES

VLEES & VIS

			
Caesar			 		16,50
Gebakken en gekruide kip | ei | spek |
Parmezaanse kaas | croutons | knoflookdressing |
pijnboompitten | rode ui

Hoofdgerecht van de chef 			19,50

Met stokbrood, kruidenboter en aioli

Geitenkaas Vegetarisch
		16,50
Gebakken paddenstoelen | groene asperges
| croutons | little gem sla | kruidendressing |
zongedroogde tomaten
Carpaccio 					16,50
Truffelmayonaise | croutons | rode ui | kappertjes |
Parmezaanse kaas | rucola

‘RUIKEN, PROEVEN,
PROBEREN EN
GENIETEN, DAT IS
KOKEN VOOR MIJ’
ROB KORREMANS | CHEF-KOK

Weekhap 					14,50
Saté van kippendijen 			16,50
Satésaus | zoetzure groenten | gebakken uitjes |
kroepoek | verse friet of gebakken rijst
Double Dutch steak 				
21,50
Gegrild | snijbonen | gebakken spek | geroosterde
bospeen | vadouvan mayonaise
Pannetje sissende garnalen 		
18,50
Knoflook | ui | rode peper | frisse salade | verse friet
Gebakken sliptongen 			20,50
Salade | remouladesaus | verse friet
Gebakken zalmfilet 				18,50
Coeur de boeuf tomaat | crème van spinazie |
venkel | citroenmayonaise | verse friet
Thaise curry Vegetarisch 		14,50
Groenten | gebakken rijst | naanbrood | zoetzure
groenten | (met gebakken gamba’s + 3,00)

DINER
BURGERS

DESSERTS

Double Dutch runderburger		
16,50
Ui | tomaat| cheddar | gebakken spek | kropsla
| mierikswortel mayonaise | geroosterd
hamburgerbroodje | verse friet

Dessert van de chef				 8,50

Krokante kip 					13,50
Cajun | geroosterd spek |cheddar | remouladesaus |
flatbread | verse friet

Coupe aardbeien 				 8,50
Vanille-ijs | slagroom | merengue | roos | crunch van
amandel

Pulled oesterzwammen Vegetarisch
14,50
Gebakken eitje | mozzarella | pesto | mierikswortel
mayonaise | kropsla | tomaat | meergranen broodje |
verse friet

Crème brûlée 				
Lavendel | citroen | bosvruchten

BIERTIP

1712 alcoholarm
Deze NEIPA heeft zachte bitters
en wordt extra verrassend door
de vlierbloesem. Het zoute van
de burger tempert de bitters,
waardoor het bier nog fruitiger
wordt.

4,80

Café glacé					 8,50
Vanille-ijs | koffiesiroop | nougatine | slagroom

8,50

Chocolade brownie 				
8,50
Vanille-ijs | saus van pure chocolade | krokantje van
witte chocolade en pistache | slagroom

BORREL
Frituurhapjes

borrelhapjes

Borrelmaatjes 				12,00
Luxe gemengde snacks | 12 stuks 		

Huisgerookte zalm				13,50
Toast | 6 stuks

Bourgondiër bitterballen 			
Mosterd | 8 stuks 				

8,00

Bruschetta 				10,50
Serranoham | aioli | 6 stuks

Mini Souflesse Vegetarisch 		
Luxe kaashapjes in 4 smaken | 8 stuks

8,00

Verse friet

Oosterse kiphapjes 				9,50
Chilisaus | 8 stuks 				
Scampi’s in panko 				
Chilisaus | 8 stuks 				

5,50

9,50

Vlammetjes 					9,50
Chilisaus | 10 stuks 				
Bitterballen					6,50
Mosterd | 10 stuks 				
Mini frikadellen 				
Mayonaise | curry | uitjes | 10 stuks 		

Puntzak verse friet Vegetarisch 		
Met Belgische mayonaise			

6,50

Gemengde snacks				10,50
Mayonaise | curry | 16 stuks 			

Borrelplank “De Gasterij”

Uitgebreide borrelplank voor 2 personen
met koude en warme hapjes

16,50

Uitbreiding 8,25 p.p.

Dranken
WARME DRANKEN

BIEREN VAN DE TAP

Koffie 						2,30
Altijd minimaal 2 wisselbieren van tap!
Thee 						2,30
Jupiler 		 			2,80
Espresso 					2,30
Hertog Jan Pilsener 			
3,00
Dubbele espresso				2,60
Hertog Jan Weizener 			
3,90
Cappuccino 					2,60
Leffe Blond					4,20
Latte Macchiato				2,60
Leffe Bruin 					4,20
Koffie verkeerd 				2,60
Tripel Karmeliet 				4,80
Warme chocomelk 				
2,60 		
+ slagroom					0,50
SPECIAALBIER OP FLES
+ rum						1,50
Hoegaarden wit bier 			
3,80
Verse munt thee 				
3,20
Duvel 						4,80
Verse gember thee				3,20
La Chouffe 					4,80
Appeltaart met slagroom en vanillesaus 3,80
Jopen Mooie Nel IPA 			
4,80
De Koninck 					3,90
Liefmans Fruitesse 				3,80
Zaterdag & zondag
Corona					4,80
Koffie of thee met appeltaart

5,80

FRISDRANK

Frisdranken 			vanaf 		2,50
Vruchtensappen				2,60
Gele Peter					2,60
Rooie Annie					2,60
Badkuip 					2,60
Verse jus d’orange 				
3,60
Ginger beer 					3,60
Homemade ice tea 				
2,80

ALCOHOLVRIJ BIER

Hertog Jan 0%				3,20
Hoegaarden radler 0%			
3,50
Franziskaner Weissbier 33cl 0%		
3,90
Leffe Blond 0%				3,90

1712 alcoholarm bier 0,4%

4,80

Ontwikkeld door cuisinier Ralph Blaakenburg,
van Auberge du Bonheur. Geïnspireerd door de
bosrijke omgeving van Stadbos013. Deze NEIPA
heeft zachte bitters en wordt extra verrassend
door de vlierbloesem.

Dranken
WIJNEN

Wit					Glas
Green Wine Company Blanco,
3,80
Sauvignon Blanc/Verdejo
Fris | vleugje hout

Fles
20,00

Croix d’or, Chardonnay		

4,00

21,00

Il Cigno, Pinot Grigio 		

4,50

23,50

Fris | fruitig
Fris | fruitig

3,80

20,00

Torres Mas Rabell, Tempranillo

4,50

23,50

Soepel

Martini Fiero Cocktail 			

7,50		

Bombay Sapphire Gin			

8,50

			
Bombay Bramble Gin			

8,50 		

Tonic | sinaasappel

Tonic | limoen | komkommer

Tonic | citroen | rood fruit

				
Rood
Drostdy Hof, Merlot 			
Stevig

COCKTAIL

Torres Santa Digna, Carmenère		

26,50

Kruidig | stevig

Gran Reserva				26,50
Frescobaldi Pater, Sangiovese
Kruidig | stevig

							
Rosé
Monteclain, Rosé Grenache
3,80 20,00
Carte Noire Provence Rosé			
26,50
Bubbels 				Picolo Fles
Scavi & Ray Prosecco Frizzante 6,50 25,00		
Louis Roederer Champagne		
64,50		
		

		
Grey Goose Moscow Mule			

9,50		

Wodka | ginger beer | limoen | munt

		
Bacardi Cuatro Años Highbal		
Ginger ale | angostura bitter | limoen

7,50		

Aperol Spritz					7,50
Aperol | chaudfontaine rood | prosecco | sinaasappel

Alcoholvrije Spritz				7,50

Crodino | chaudfontaine rood | ginger ale | sinaasappel

Alcohovrije Martini Cocktail		
Martini Vibrante | tonic | sinaasappel

6,50		

GILZERBAAN 400
5032 VC TILBURG
013 – 462 82 20
GOLF@BONHEURHORECAGROEP.NL

