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
TOSTI’S
Klassiek 		
Ham | kaas

SOEPEN
		

4,75

Madame				
Ham | kaas | gebakken ei

6,75

Maisbrood of donker vloerbrood

Gerookte kalkoen
Mozzarella | pesto

			 7,50

Maisbrood of donker vloerbrood

Met broodbolletje en kruidenboter

Tomatensoep Vegetarisch mogelijk
Trostomaten | balletjes | room

7,00

Velouté
Vegetarisch 		 7,00
Champignons | venkel | pesto van peterselie
Tom kha kai 				 7,50
Bisque | omeletreepjes | gebakken garnalen | bosui

SALADES

Met broodbolletje, kruidenboter en aioli

SANDWICHES

Maisbrood of donker vloerbrood

Humus
Vegetarisch 		 9,00
Harissa | avocado | geroosterde groenten |
manchego

				
Klein Groot
Caesar kip 			
14,50 17,50
Gebakken, gekruide kip | ei | Parmezaanse kaas |
croutons | knoflookdressing | pijnboompitten |
rode ui | spek

9,50

Geitenkaas Vegetarisch 		
14,50 17,50
Gerookte rode biet | zoet zure radijs | avocado |
gebrande pecannoot | crème fraîche

Huisgerookte zalm 				 10,50

Carpaccio		 		14,50 17,50
Truffelmayonaise | croutons | zongedroogde tomaat
| rode ui | kappertjes | Parmezaanse kaas | rucola

Gerookte kalkoen 		
Geroosterd spek | zongedroogde tomaat |
krokante ui | vadouvan mayonaise

Avocado | wasabi | rode ui | wakame

Huisgerookte zalm 		14,50 17,50
Ei | Parmezaanse kaas | croutons |
knoflookdressing | pijnboompitten | rode ui | spek

Lunch
WARME LUNCH

OMELET & UITSMIJTERS

Gegrilde wrap			
9,50
Krokante kip | little gem | zoetzure rode ui | mango
Pisolet tonijn			
9,50
Pistolet | cheddar | jalopeño saus | courgette |
paprika | ui
Black Angus runderburger
15,50
Ui | tomaat | gebakken spek | vadouvan mayonaise
| geroosterde hamburger bun (met friet + 3,00)
Twee Bourgondiër kroketten
Mosterd | maisbrood of donker vloerbrood

10,50

Twee garnalenkroketten		
12,50
Remouladesaus | maisbrood of donker vloerbrood

PISTOLETS

Waldkornbol + 1,00

Jong belegen kaas Vegetarisch 		
Boerenachterham 				
Gezond 					
Krabsalade 					
Tonijnsalade
Filet Americain Martino 			

6,00
6,00
7,00
7,25
7,25
7,50

Maisbrood of donker vloerbrood

12 uurtje vlees				
13,50
Tomatensoep | boterhammen | ham | kaas |
Bourgondiër kroket | gebakken ei
12 uurtje vis 					 14,50
Tom kha kai van bisque | boterhammen |
huisgerookte zalm | garnalenkroket |
gebakken ei | krabsalade |
Omelet
Vegetarisch 		 12,50
Manchego | geroosterde groenten | crème fraîche |
rucola
Omelet zalm 					 14,00
Huisgerookte zalm | crème fraîche |
zongedroogde tomaat | bieslook | rucola
Uitsmijter Vegetarisch mogelijk
Drie eieren | ham | kaas

11,50

Uitsmijter carpaccio			 14,00
Truffelmayonaise | gebakken spek |
Parmezaanse kaas | rode ui | rucola
Heeft u een allergie of dieetwensen? Laat het ons
weten, onze medewerkers informeren u graag!

DINER
MENU VAN DE CHEF

Een regelmatig wisselend menu, aangepast op het
seizoen. Altijd bijzonder door het gebruik van lokale
producten.

Hoofdgerecht

21,50

2 gangen					 29,50
Voorgerecht/ hoofdgerecht | hoofdgerecht/dessert
3 gangen					 34,50
Voorgerecht | hoofdgerecht | dessert

SALADES

Met broodbolletje, kruidenboter en aioli

					Klein Groot
Caesar kip 			
14,50 17,50
Gebakken, gekruide kip | ei | Parmezaanse kaas |
croutons | knoflookdressing | pijnboompitten |
rode ui | spek
Geitenkaas Vegetarisch 		
14,50 17,50
Gerookte rode biet | zoet zure radijs | avocado |
gebrande pecannoot | crème fraîche
Carpaccio		 		14,50 17,50
Truffelmayonaise | croutons | zongedroogde tomaat |
rode ui | kappertjes | Parmezaanse kaas | rucola

SOEPEN

Met stokbrood en aioli

Tomatensoep Vegetarisch mogelijk
Trostomaten | balletjes | basilicum | room

7,00

Velouté
Vegetarisch 			
Champignons | venkel | pesto van peterselie

7,00

Tom kha kai 				 7,50
Bisque | omelet | gamba | bosui
Heeft u een allergie of dieetwensen? Laat het ons
weten, onze medewerkers informeren u graag!

Huisgerookte zalm 		14,50 17,50
Ei | Parmezaanse kaas | croutons |
knoflookdressing | pijnboompitten | rode ui | spek

DINER
VLEES & VIS

voorgerecht
Voorgerecht van de chef
Wisselend | seizoen

14,50

Brood
Kruidenboter | aioli

5,50

Serranoham
knoflookcrostini | aioli | 4 stuks

9,50

Huisgerookte zalm
Toast met boter | citroen | 6 stuks

14,50

Pannetje sissende garnalen
knoflook | ui | rode peper | brood

14,50

Carpaccio
13,50
Truffelmayonaise | croutons | rode ui | kappertjes |
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat | rucola
Carpaccio tomaat Vegetarisch 		
11,50
Coeur de boeuf tomaat | mozzarella | avocado
|pesto | rucola | pijnboompitten

Hoofdgerecht van de chef 			
Wisselend | seizoen

21,50

Weekhap 					 16,50
Saté van kippendijen 			
18,00
Satésaus | zoetzure groenten | gebakken uitjes |
kroepoek | verse friet of gebakken rijst
Australische steak 				
Pesto van peterselie | gerookt spek |
gegrilde venkel | duxelles van champignon |
verse friet

23,50

Pannetje sissende garnalen 		
20,00
Knoflook | ui | rode peper | frisse salade | verse friet
Kippendijen in saus 			
19,50
Madras | paprika | courgette | paksoi | kokos |
pandan | spring rol gamba | gebakken rijst
Thaise groente curry Vegetarisch
Gebakken rijst | naanbrood | groenten
(Met gebakken gamba’s + 3,00)

16,50

Gebakken sliptongen
Salade | remoulade saus | verse friet

21,50

DINER
DESSERTS

BIERTIP
Karmeliet

Licht goudkleurig bier
gebrouwen door de Brouwerij
Bosteels. Een uitdagend biertje
van 8,4% met een lichte afdronk.

5,00

Dessert van de chef				 9,50
Wisselend | seizoen
Café glacé					 9,50
Vanille-ijs | koffiesiroop | nougatine | slagroom
Coupe aardbeien 				 10,50
Vanille-ijs | slagroom | merengue | roos | crunch
van amandel
Chocolade brownie 				
Salted caramel | pecannoot | karamelsaus

8,50

BURGERS
Black Angus runderburger		
18,50
Rode ui | tomaat | gebakken spek | kropsla |
vadouvan mayonaise | geroosterde hamburger bun
| verse friet
Gebakken oesterzwamburger
16,50
Mozzarella | rode ui | pesto | kropsla | avocado |
coeur de boeuf tomaat | waldkornbol | verse friet
Vegetarisch

Jonge mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt leiden wij met trots binnen
De Gasterij, onderdeel van Bonheur
Horeca Groep , op tot vakbekwame
horecamedewerkers met een erkend mbodiploma. Dit doen wij in samenwerking met
Stichting Buitengewoon Leren en Werken
(in de regio ook bekend onder de naam
Prins Heerlijk).

borrel
borrel

verse friet

Borrelmaatjes 				 12,50
Luxe gemengde snacks | 12 stuks 		

Puntzak verse friet | Belgische mayonaise

5,50

Punt zak verse friet | vadouvan mayonaise

5,50

Puntzak verse friet | satésaus 		

5,50

Bourgondiër bitterballen 			
8,50
Mosterd | 8 stuks (Extra bitterbal 1,10)			
Mini Souflesse Vegetarisch 		
Luxe kaashapjes in 4 smaken | 8 stuks

8,50

Oosterse kiphapjes 				 10,50
Chilisaus | 8 stuks 				
Scampi’s in panko 				
Chilisaus | 8 stuks 				

9,50

Vlammetjes 					 9,50
Chilisaus | 8 stuks 				
Bitterballen					 6,50
Mosterd | 10 stuks 				
Mini frikadellen 				
Mayonaise | curry | uitjes | 10 stuks 		

6,50

Gemende snacks 				
Mayonaise | curry | 16 stuks 		

10,50

BORRELTIP

borrelplank “de gasterij”

Een rijkgevulde borrelplank met koude en
warme hapjes voor 2 personen
(Uitbreiding, 8,25 per persoon)

16,50

Dranken
WARME DRANKEN

Koffie 						
Thee 						
Espresso 					
Dubbele espresso				
Cappuccino 					
Latte Macchiato				
Koffie verkeerd 				
Warme chocomelk 				
+ slagroom					
+ rum						
Verse munt thee 				
Verse gember thee				
Appeltaart met slagroom en vanillesaus

FRISDRANK

Frisdranken 			
vanaf 		
Vruchtensappen				
Gele Peter					
Rooie Annie					
Badkuip 					
Verse jus d’orange 				
Ginger beer 					

2,40
2,40
2,40
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
0,60
1,00
3,40
3,40
3,80

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
3,80
3,80

BIEREN VAN DE TAP

Altijd minimaal 2 wisselbieren van tap!

Jupiler 		
			
Hertog Jan Pilsener 			
Hertog Jan Weizener 			
Leffe Blond					
Leffe Bruin 					
Tripel Karmeliet 				

SPECIAALBIER OP FLES

Hoegaarden wit bier 			
De Koninck 					
Liefmans Fruitesse 				
Duvel 						
La Chouffe 					
Jopen Mooie Nel IPA 			

ALCOHOLVRIJ BIER

Hertog Jan 0%				
Hoegaarden radler 0%			
Franziskaner Weissbier 33cl 0%		
Leffe Blond 0%				

3,00
3,20
4,20
4,50
4,50
5,00

4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00

3,40
3,80
4,00
4,00

Dranken
WIJNEN

Wit					Glas
Green Wine Company Blanco,
4,00
Sauvignon Blanc/Verdejo

Fles
20,50

Croix d’or, Chardonnay		

4,20

21,50

Il Cigno, Pinot Grigio 		

4,60

24,50

Rebels de Batea, Garnacha

6,20

26,50

fris | vleugje hout
fris | fruitig
fris | fruitig

		
Rood					Glas
Drostdy Hof, Merlot 			
4,00

Fles
20,50

Torres Mas Rabell, Tempranillo

4,50

23,50

Pater Sangiovese			6,20

26,50

soepel

vol | rond

St Digna, Carmenère			
26,50
kruidig | stevig						
Rosé 					Glas
Monteclain, Rosé Grenache		
4,00
Carte Noire Provence Rosé		

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

Elegant | fruitig | intens

stevig

COCKTAIL

Fles
20,50
26,50

Bubbels 				Picolo Fles
Scavi & Ray Prosecco Frizzante 6,50 25,00

Alcoholvrije Spritz				 7,50
Crodino | chaudfontaine rood | ginger ale | sinaasappel

Bombay Sapphire Gin		

8,50

			
Bombay Bramble Gin			

8,50

Tonic | limoen | komkommer

Tonic | citroen | rood fruit

“Werken bij het leukste horecabedrijf van Tilburg”
Werken met betekenis, in een informele cultuur. Hard werken en oprecht plezier hebben in
wat je doet, verantwoordelijk voor de glimlach van een gast. Word teamlid bij het leukste
horecabedrijf van Tilburg. Op de tofste locaties in de stad werk je samen met betrokken
collega’s, die net als jij verschil willen maken.

check onze vacatures:
www.werkenbijbonheur.nl

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

