WARME DRANKEN
Thee

WIJNEN
2,70

diverse smaken

Verse muntthee

3,80

Verse gemberthee

3,80

Warme chocomelk

3,00

Warme chocomelk met slagroom

3,80

Rood - Terranoble Estate Carmenère
Robijnrode kleur met aroma’s van rode bessen, kersen en bessen. Een
sappige wijn met ronde tannines.

glas 4,75
Wit - Terranoble Estate Sauvignon Blanc

De groengele kleur met tonen van citrus. Frisse, droge wijn met een
zuurgraad die goed in balans is.

glas 4,75

KOFFIE SPECIALITEITEN
Koﬃe

2,70

Espresso

2,70

Cappuccino

3,00

Latte Macchiato

3,80

Latte Macchiato met een twist

4,70

ﬂes 19,90

Wit - Terranoble Estate Chardonnay
Strogele kleur met nuances van sinaasappel, peren en subtiele hints van
vanille. Een aanhoudende afdronk met een ﬁjne zuurgraad.

glas 4,75

ﬂes 19,90

Rose - Pont Neuf Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault
De zalmroze rosé met fruitaroma's van aardbei en rode bessen geven
vulling aan een heerlijk glas wijn. Fris met een zachte structuur.

keuze uit: caramel, chocolade, vanille of hazelnoot

Candia koﬃe

ﬂes 19,90

glas 4,75

ﬂes 19,90

7,50

cointreau, tia maria, kandijsuiker en slagroom

Irish coﬀee

Reinhart Weiswijn (zoet) uit de Moezelstreek
7,50

glas 4,75

jameson, kandijsuiker en slagroom

Spanish coﬀee

BORRELHAP

7,50

liqor 43, suiker en slagroom

Italian coﬀee

7,50

amaretto, suiker en slagroom

14,50

17 stuks met sauzen

Monchou met kersen

4,70

Appelgebak

4,70
4,70

Candia’s borrelplaat

per persoon 9,90

vanaf 2 personen, laat u verrassen, warm en koud

Vlammetjes

7,50

9 stuks met chillisaus

KaasTengels

BIEREN

9 stuks met saus

Wij verwijzen u graag naar onze speciale bierkaart

9 stuks met saus

Garnalen in ﬁlodeeg

7,50
8,50

VOOR DE JONGE GASTEN

FRISDRANKEN
Diverse frisdranken

8,00

7 stuks van de Bourgondiër met mosterd en mayo

Bittergarnituur

GEBAK HUISGEMAAKT

Parijse soes

Bitterballen bourgondiër *

2,80

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Fanta Cassis,
Chaudfontaine sparkling of still, Finley tonic, Finley bitterlemon,
Rivella, Fuze tea sparkling of green, dubbelfrisss

Frites met snack

6,50

kroket, frikandel of kipnuggets met frites, appelmoes, fruit en mayo

Spareribs

9,50

met frites, mayo en appelmoes

Fristi

2,90

Chocomel

2,90

Verse jus d’orange

3,50

Kinderijs

Appelsap

2,90

* In overleg vegetarisch mogelijk, heeft u een allergie? Meld het ons!

Poﬀertjes

6,50

met suiker en boter

5,00

hoorntje met vanille-ijs, snoepjes en slagroom

LUNCHGERECHTEN (TOT 17:00 UUR)
Tosti *

4,80

ham en kaas met saus

VOORGERECHTEN
Brood met smeersels

6,50

kruidenboter en gezouten boter

Tosti deluxe *

8,50

oude kaas, salami, tomaat, ui, champignons en spek

Flaguette pulled chicken

9,50

gekruide warme kip, rode ui saus

Frites met snack *

8,00

kroket, frikandel (speciaal) of kaassouﬂé

9,50

huisgemaakte gehaktbal met frisse zuren en brandermayo

Rundvleeskrokketten *

Krokant gebakken kippenvleugels
Vitello tonnato
Bietencarpaccio

9,50

met pitten en honing-mosterdsaus

9,50

met kappertjes, ei, komkommer en rode ui

Gezond *

8,50

met ham, kaas, ei, komkommer en tomaat

Vitello tonnato

13,00

gesneden kalfsvlees met kappertjes en tonijnmayo

Carpaccio van rund *

12,00

met parmezaanse kaas, pittenmix, pestomayo, rucola

Uitsmijter *

9,00

keuze uit: spek, ham en kaas

Uitsmijter à la Henri *

13,50

royaal belegd met spek, kaas, champignons en ui

Al ons brood wordt dagelijks vers geleverd door
Bakkerscafé de Loods

Carpaccio van rund

HOOFDGERECHTEN
Kippenlevertjes

Tonijn

met spek en ui

Saté van de haas
Candiaburger *

16,50

italiaanse bol, 200gr. angus burger, spek, kaas tomaat, ui

Spareribs

24,00

met bbq marinade en zoetpittige saus

Schnitzel

23,50

keuze uit: zigeuner, champignons en ui of met citroen

Merlan steak

26,50

malse biefstuk van Iers rund geserveerd met pepersaus of kruidenboter

Ossenhaaspuntjes

23,50

op Oosterse wijze gemarineerd

Kwartet van Vis

24,50

Zalm, Victoriabaars, Zeewolf en Gamba’s

Quiche geitenkaas

19,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites,
salade en groente van de dag

16,50

NAGERECHTEN
Candia’s Soes met vanille-ijs

Salade geitenkaas

met slagroom, advocaat en caramel

16,50

met walnoten en honing

Dame blanche

8,50
8,00

vanille-ijs met slagroom en warme chocolade

SOEPEN (GESERVEERD MET BROOD)

Kaasplankje
6,50

met spekjes

6,50

12,50

diverse kazen met appelstroop en noten

Brusselse wafel met warme kersen
geserveerd met vanille-ijs en slagroom

met verse champignons

-

19,50

huisgemaakte saté van varkenshaas met kroepoek en atjar

met rode ui, ei, kappertjes en komkommer

Vegetarisch

17,50

16,50

met parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat,
pesto en rucola

Romige champignonsoep

12,50

gevuld met champignons, ui, paprika, geitenkaas en bechamelsaus

SALADES

Mosterdsoep *

13,50

rode biet, geitenkaas en zilverui

9,50

Huisgemaakte tonijnsalade

9,00

met chilisaus

luxe rundvleeskrokketten (2 stuks) met mosterd

Warme beenham

12,50

met parmezaanse kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat,
pesto en rucola

gesneden kalfsvlees met kappertjes en tonijnmayo

LUXE BROOD BELEGD MET (WIT OF MEERGRANEN BROOD)
Gehaktbal met brood of frites

Carpaccio van rund

* In overleg vegetarisch mogelijk

-

Heeft u een allergie? Meld het ons!

9,50

