WiFi: HTGast
wachtwoord: hartetroef

Harte Troef ontstond uit de droom dat alle mensen kansen moeten krijgen om te tonen
welke troeven ze in handen hebben. Een plek met een hart, een fijne bistro waar iedereen
gezellig thuiskomt en mee geniet van die mooie Harte Troef-droom. Van Harte Welkom!

PANNENKOEKEN

LEKKERNIJEN

Pannenkoeken zijn verkrijgbaar van 14.00u tot 16.30u.

Moelleux					€ 10,50

Suiker / siroop / confituur 			

€ 6,50

Mikado						€ 8,30
Harte Troef (appel & calvados)

Taart uit de koeltoog				

€ 5,00

Crème brûlée					€ 9,50

		€ 8,00

Suppl. Bol ijs					€ 2,70
Suppl. Slagroom				€ 1,50

HARTIG LUNCH
‘Hartig Lunch’ gerechten zijn verkrijgbaar van 11.30u tot 14.00u.

ZELFGEMAAKT ROOMIJS
Vanille, mokka, Nutella, aardbeien ijs, soya, seizoensorbet

1 bol						€ 2,90

Harte Troef (geitenkaas, spek, honing) 		
€ 14,50
Kaas & Hesp					€ 12,00
Kaas & Hesp (spiegelei of bolognaise of videe) € 13,50
Spaghetti Bolognaise				€ 15,50
Balletjes in Tomatensaus met rosti aardappel € 16,90

2 bollen					€ 3,90
3 bollen					€ 5,10
Jarig vandaag?
Gefeliciteerd alvast! Laat het ons zeker weten
want we hebben een cadeautje voor jou!

COUPES
Dame-blanche HT				€ 9,50
Advocaat 					€ 7,90
Bresiliënne 					€ 7,00
Aardbei 					€ 9,50
Coupe ‘Colonel’ (citroensorbet, vodka, munt)

€ 10,00

Suppl. Slagroom				€ 1,50
Potje (chocolade)saus				€ 2,50

• Om de bediening vlot te laten verlopen vragen wij u
één rekening per tafel te maken. Alvast dank voor uw begrip.
• Keuken gesloten tussen 14.00u en 17.00u voor de
vaste kaart.

Het vanille ijs is ook verkrijgbaar lactose vrij en suiker arm

Graag een aangepast wijntje bij een van onze gerechten? Vraag aan een van de medewerkers.

WiFi: HTGast
wachtwoord: hartetroef

DEEL & GENIET
Deze starters zijn lekker te ‘vertroeven’ met jouw geliefden maar zijn geen
volwaardige gerechten. Ideaal om te starten voor bij de apero.

Portie Kaas					€ 6,00
Portie Olijven					€ 5,00
Portie Kaas & Olijven gemengd			
€ 7,⁰0
Portie Nacho’s & Guacamole			
€ 6,00
Mini burgers 2 stuks				€ 8,50
Tapas Harte Troef				
€ 18,00
TACO’S (2 stuks):
Pulled pork en Coleslaw			

€ 14,00

Gerookte kip, ananas, zoete curry & rucola

€ 13,80

Zalm, dilledressing, radijs en komkommer

€ 14,90

MOSSELEN
Kijk naar onze suggestieborden
& ontdek ons aanbod van mosselen.

HARTIG TROEF
Steak Tartaar (*)				€ 22,50
Steak (+250gr.) (*°)				€ 24,80
Zesrib ‘Tagliata’ (+300gr.) (*°)			

€ 32,50

Videe (*)					€ 18,70
Stoofvlees (*)					€ 22,00

FRIS & LICHT

Tajine van lamsschenkel, seizoensgroentjes,
parelcouscous

€ 25,80

Ceasar Salad 					€ 17,90

Gelakte Spareribs 'Iberico', tomatenrelish (*)

€ 24,90

Salade Burrata					€ 19,00

Scampi ‘Diabolique’, linguini			

€ 26,80

Slaatje Geitenkaas, spek & honing		

€ 22,40

Vispannetje					€ 23,00

Salade gegrilde watermeloen, olijfolie, 		
feta, oregano

€ 18,40

Zeebaars , Argentijnse chimichurri, conchiglie, € 28,60
aubergine, courgette, gekonfijte tomaat

Carpaccio van zalm 				

€ 20,80

Pladijs, spinazie, nage van mossel, tomaat
en lente ui

€ 28,40

Wrap van groenten ratatouille, quorn 		

€ 19,80

Portobello, ravioli van paddenstoelen,		
frisé, truffelessence

€ 23,00

Verse soep met brood & boter			

€ 6,80

Vitello Tonnato					€ 18,50

Ontdek het zonnig overdekt terras!
Heb je het te fris? Vraag gerust naar
onze zachte, warme fleecedekentjes.

(*) geserveerd met fris slaatje en oven gebakken aardappeltjes
(°) keuze uit: pepersaus, champignon, verse kruidenboter, Stroganoff

Suppl. warme groenten			

€ 5,00

Suppl. fris slaatje				

€ 2,00

Graag een aangepast wijntje bij een van onze gerechten? Vraag aan een van de medewerkers.

