Take Away
Suggesties

Salades
( met brood )

Asperges op Vlaamse wijze 22,50
Asperges op Vlaamse wijze met beenham 24.00
Asperges/ zalm op vel gebakken / mousselinesaus 25.50
Inclusief verse frieten, kroketten of puree

Salade asperges / scampi en spek 21,50

Kip en ananas 17.00
Geitenkaas en appeltjes 18.00
Geitenkaas, spek en appeltjes 19.00
Scampi 19.00
Laborant ( scampi en spek ) 20.00
Pasta’s

Voorgerechten
( met brood )

verse pasta met brood

Vitello tonnato 15,00

Spaghetti bolognese 14.00
Lasagna bolognese 14.00

Carpaccio van runds 15,00

Lasagna vegetarisch 15.00

Scampi diabolique ( zeer pikant ) 15,00

Pasta Amatriciana ( zeer pikant ) 13.00

Scampi curry 15,00

Pasta Arrabiata ( zeer pikant met spek ) 14.00

Scampi lookroom 15,00
Scampi De Laborant ( Italiaanse tomatensaus ) 15,00
Scampi kreeftensaus 15,00
Artisanale kaaskroketten ( 2 stuks ) 12.00
Artisanale garnaalkroketten ( 2 stuks ) 15.00
Duo van artisanale kaas- en garnaalkroketten 14.00
Ambachtelijke asperge-superano kroketten 16.00
Burrata met carpaccio van tomaat 14.00

Pasta pesto kip en spek 17.50
Pasta pesto scampi 17,50
Pasta scampi curry 17,50
Pasta kip curry 17,50
Pasta scampi lookroom 17,50
Desserten
Cheesecake 7.00
Chocomousse 7.00
Fantasie van de chef ( marktaanbod ) 9.00
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Take Away
A BURGER A DAY,
KEEPS THE DOCTOR AWAY!

Hoofdgerechten
keuze uit verse frietjes, puree, kroketten, gratin en rijst .

Burgers : Australisch graangevoerd rundvlees met verse frietjes !

Stoofvlees / vidée / vidée curry – ananas 17.00
Hammetje met warme groenten en graanmosterdsaus 20.00
Kipfilet met peper, champignon of currysaus 20.00
Varkenshaasje met peper of champignonsaus 20.00
Ribben (huisbereid) 20.00

The Original 16.00
Australisch graangevoerd rundsvlees / sla / tomaat / rode ui / mayonaise
Cheese +0,50

The Butcher 16,50
Australisch graangevoerd rundsvlees / spek / sla / tomaat / rode ui / mayonaise

Steak tartaar (handgesneden) 25.00

The White cross 17.00

Fish and chips 20.00

Gepaneerde pladijsfilet / sla / tomaat / rode ui / huisbereide tartaar

The Mexican 18,50

* bovenstaande gerechten worden voorzien
van een koude garnituur

Australisch graangevoerd rundsvlees /
pulled pork / sla / tomaat / rode ui / gerookte BBQ saus

Pineapple express 19,50

Gebakken sliptongetjes ( 3 stuks ) 21.00

Gebakken kipfilet / ananas / kaas / sla / tomaat / cocktailsaus

Zalmfilet op vel gebakken 21.00

De Laborant 17,50

warme groenten en tuinkruidensaus

Australisch graangevoerd rundsvlees / sla / tomaat /
rode ui / cheddar / spiegelei/ spek / mayonaise

Huisbereid vispannetje 22.00
met kreeftensaus

The Mother in law 18.00
Australisch graangevoerd rundvlees / sla / tomaat / geitenkaas en spek

Scampi diabolique ( zeer pikant) 21.00

Rooster Madness 19,50

Scampi curry 21.00

Gebakken kipfilet / sla / tomaat / kaas / cajunmayonaise

The Casanova 18.00

Scampi lookroom 21.00
Scampi De Laborant ( Italiaanse tomatensaus ) 21.00

Australisch graangevoerd rundvlees / rucola / zongedroogde tomaten /
huisbereide pesto / parmesan / pijnboompitten/ balsamico

Scampi kreeftensaus 21.00

Desperado 19.00

Wok vegetarisch/ kip / kip en spek / scampi/
De Laborant ( scampi en spek ) 18.00

Australisch graangevoerd rundvlees / sla / tomaat /
guacamole/ jalapenos / spek / bbq saus

The Virgin Mary 19.00
Gebakken halloumi / rucola / gegrilde aubergine / tomaten /

keuze uit pasta of rijst

rode ui / homade rode pesto
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