diner
voor

rundercarpaccio		

met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas,
rucola, rode ui, balsamicostroop
& truffelmayonaise

geroosterde bospeen (vegan)

met vegan feta, rucola, walnoot,
gedroogde vijgen & druivenstroop

10,50

9,50

6,90

knolselderijsoep (Vegan)

6,50

geserveerd met knoflookbrood

met hazelnoten & truffelolie,
geserveerd met knoflookbrood

uiensoep			

flammkuchen zalm		

10,50

Curryworst (ook vega)

8,90

met crème fraîche, gerookte zalm,
rode ui, zongedroogde tomaat,
rucola & bosui

soepen

huisgemaakte visSoep

met zuurkool, gebakken uitjes & brood

bereid met La Trappe dubbel,
met een kaascrouton

hoofd

Spareribs			

om te delen

mandje brood 			
met kruidenboter & ailoli

Nacho’s 			

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

5,50

curryworst (ook vega)
5,80

+ gehakt			

6,80

jackfruit nacho’s (vegan)

6,80

met pulled jackfruit, mais,
zwarte bonen, bosui & guacamole

Truffel frietjes		

met gebakken ui & champignons,
geserveerd met pastinaakpuree
& geroosterde seizoensgroenten

100% rundvleesburger met spek,
pompoencrème, paddenstoelen, sla
& gekonfijte rode ui, geserveerd
met friet & rode koolsalade

falafelburger (vegan)		
6,50

met Parmezaanse kaas, peterselie, spekjes,
rucola & truffelmayonaise

6,50

13,50

met vegan shoarma, knoflooksaus, sriracha
tomaat, komkommer, friet, sla & vegan kaas		
					

vegan pompoenchili		

12,50

zalmfilet		

17,50

met kikkererwten, paprika & kidneybonen,
geserveerd met rijst, tortillachips
& guacamole

16,50
14,50

12,50 		

met brood, zuurkool & gebakken uitjes,
met friet & rode koolsalade

SEIZOENSBURGER		

met paddenstoelen, bereid in donker bier,
geserveerd met friet & geroosterde
seizoensgroenten

VEGAN KAPSALON		

met friet, rode koolsalade & knoflooksaus		
				

varkensSchnitzel

17,50

runderstoof		

15,50		

met mosterd & dille, geserveerd met
preistamppot & gepofte tomaatjes

heilbotfilet		

met rode wijnsaus, pastinaakpuree
& geroosterde seizoensgroenten

15,50

12,50/14,90

met rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing

salade met bospeen (vegan)

KindersCHNitzel		

6,50

KLEINE PORTIE SPARERIBS

6,50

(groente)KROKET OF VISSTICKS

5,50

kinderpannenkoek 		

5,00		

met poedersuiker & stroop

Dessert

lunch & diner

bierbrownie 			

6,50

crème brûlée (vegan) 		

5,00

kletskoppen met kaneelijs

6,00

Kaasplank 			

11,90

Kaffee & Kuchen		

6,00

Kinderijsje			

4,50

met vanille-ijs & slagroom

met saus van werther’s original

geserveerd met brood

kalkoensalade

geserveerd met frietjes & appelmoes

met kokosmelk, kurkuma, geroosterde
amandel & stoofpeer			

salades

		

met vegan feta, pittige knoflooksaus,
rode ui, spinazie, komkommer & tomaat, 		
geserveerd met friet & salade

18,50

VOOR DE KIDS

13,50		

met geroosterde bospeen, vegan feta, sla,
walnoten, gedroogde vijgen & druivenstroop

met 3 kazen van Kaaszaak

koffie of thee met gebak naar keuze:
appeltaart, bananenbrood, bierbrownie
of carrotcake van Zoete Zaken (+0,50)

lunch

hapjes

broodjes

eiersalade			

6,50

met truffelmayonaise, walnoot
& bloemkool

11,50

caesar sandwich 		

met gerookte kip, spek, Parmezaanse kaas,
ei, sla, tomaat & caesarmayonaise

carpaccio			

met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, amandel,
Parmezaanse kaas, rucola, rode ui,
balsamicostroop & truffelmayonaise

Sloppy joe (vegan)		

10,50

kaas				

4,00

ham & kaas

4,50

		

geitenkaas			

steck				 6,00
makreel			

met mozzarella, rode pesto & tomaat

pompoen (vegan)		

parmaham			

met mozzarella, gedroogde vijgen,
rucola & balsamicostroop

flammkuchen zalm		

met crème fraîche, gerookte zalm,
rode ui, zongedroogde tomaat,
rucola & bosui

8,90

10,50

met pompoencrème, vegan kaas,
zongedroogde tomaat, rode peper
& pijnboompitten

soepen

huisgemaakte vissoep		

kalkoensalade

knolselderijsoep (vegan)

met hazelnoten & truffelolie,
geserveerd met knoflookbrood

12,50/14,90

met rode ui, wortelrasp, sla, tomaat,
cashewnoten & kerriedressing

salade met bospeen

uiensoep			

bereid met La Trappe dubbel,
met een kaascrouton

13,50

met geroosterde bospeen, vegan feta, sla,
walnoten, gedroogde vijgen & druivenstroop

soep + tosti

warme gerechten

seizoensburger		

100% rundvleesburger met spek,
pompoencrème, paddenstoelen, sla
& gekonfijte rode ui, geserveerd
met friet & rode koolsalade

falafelburger (vegan)

rundvleeskroketten
6,50
6,00

		

kleine kop soep en tosti naar keuze

15,50

15,50

met vegan feta, pittige knoflooksaus,
rode ui, spinazie, komkommer & tomaat,
geserveerd met friet & salade

bourgondische rundvleeskroketten
met brood, mosterd & salade

oesterzwamkroketten (vegan)
met mosterd, brood & salade

curryworst (ook vega)

9,00

10,50
9,50

met brood, zuurkool & gebakken uitjes,
geserveerd met rode koolsalade

vegan hotdog			

geserveerd met knoflookbrood

salades

6,00

met walnoot, gekonfijte sinaasappelschil
& druivenstroop

met zuurkool, spek, kaas
& honing-mosterdsaus

6,50

met vegan gehakt in licht pittige
tomatensaus & augurk

tosti’s

6,90
6,50

6,50

met zuurkool, truffelmayonaise
& gebakken uitjes

wraps

kaas				 6,50

kalkoen wrap			

8,90

met rode kool, wortel, sla & knoflooksaus

bourgondische bitterballen

7,50

bitterballen			

5,50

8 stuks

spek & tomaat			

7,50

kaasplankje met 3 kazen

11,90

omelet steck			

9,90

worst van le jeune 		

6,50

la trappe bitterballen

8,00

combi kaas & worst 		

9,50

vegan groentebitterballen

7,00

gemengd bittergarnituur

6,00

Gemengd bittergarnituur

11,00

mini frikandel 			

5,00

mini loempia’s			

4,50

kaassoufflées 			

5,50

vegan vlammetjes		

8,00

met oesterzwammen, spek, bosui & kaas

kleine trek

3,50

kinderpannenkoek		

5,00

worstenbroodje		

2,50

vegan worstenbroodje		

3,00

		

3,80
4,90
4,80

bananenbrood (vegan)

3,50

kaffee & kuchen

6,00

met walnoten

koffie of thee met gebak naar keuze
(meerprijs carrotcake +0,50)

19,90

met verschillende soorten kaas,
charcuterie, olijven, groentesticks met
kerriesaus & brood met smeersels

10 stuks

8 stuks
8 stuks

12 stuks

24 stuks

nacho’s

10 stuks

te bestellen tot 21.00 uur

zonder gehakt 			

5,80

met gehakt		

6,80

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

carrotcake van zoete zaken
bierbrownie

groentesticks met kerriesaus 4,50

steck borrelplank 		

kinderboterhammen		

huisgemaakte appeltaart
8,50

olijven				 3,50

warm

7,50

gebak

Vegan shoarma wrap 		

koud

ham & kaas			

6,50

met wortel, sla, kerriesaus & cashewnoten

9,90

uitsmijters

met bosui, tomatensalsa, kaas,
zure room & jalapeños

met pulled jackfruit, mais,
zwarte bonen, bosui & guacamole

10 stuks

8 stuks

		

jackfruit (vegan)		

10 stuks

6,80

