
Menu voor bezorgen / afhalen: 
Bestellingen kunt u plaatsen via de site of telefonisch tot 17.00 uur op de dag van afhalen of 

bezorgen. Deze kunnen dan tussen 17.00 en 19.00 afgehaald of bezorgd worden. 

 

VOORGERECHTEN: 

Carpaccio ‘1885’        € 10,75 
Grana Padano | aceto ui | truffelmayonaise |pijnboompitjes 

Carpaccio ‘1885’ XXL        € 19,50 
Grana Padano | aceto ui | truffelmayonaise |pijnboompitjes 

Rilette van konijn met een wentelteefje van brioche   €   8,00 

Zalmrilette met tempura gamba’s en kerriemayonaise   €   8,00 

Erwtensoep         €   5,00 

Stokbrood met kruidenboter      €   3,00  

 

VEGETARISCHE SPECIAL: 

Ravioli gevuld met mozzarella en basilicum met licht pikante tomatensaus 

en Parmezaanse kaas 

€ 12,50 

 

HOOFDGERECHTEN:  

Kipsaté   Kroepoek | atjar | satésaus | frites    € 14,00 

Hamburger ‘1885’ Gebakken uien | kaas | bacon | truffelmayonaise | frites  € 13,00 

Poké bowl  met krokante gamba’s      € 15,50 
   Rijst | wakame | edamame | wasabimayonaise 

Poké bowl  met rauwe zalm       € 15,50 
   Rijst | wakame | edamame | wasabimayonaise 

Poké bowl  met krokante kip       € 13,50 
   Rijst | wakame | edamame | wasabimayonaise 

Diamanthaas   Rode wijnjus | gebakken paddenstoelen | aardappelgarnituur € 19,00 

Rundersukade In eigen jus | rode kool | aardappelkroketjes   € 16,50 

Ravioli gevuld met stoofvlees met speenbigsukade en rode wijnjus € 17,50 

Maaltijdssalade geitenkaas       € 12,50 

Maaltijdsalade krokante kip       € 12,50 

BIJGERECHT: 

Portie frites         €   3,00  



 

VISSPECIAL: 

Gebakken heilbot met couscous, citrus beurre blanc en gefrituurde prei 

€ 18,50 

 

DESSERTS: 

Bastogne cheesecake      €   5,50  

Chocolademousse       €   5,50 

Huisgemaakte appeltaart      €   4,50 

Vanille crème met karamelsaus     €   5,50 

 

KINDEREN: 

Kroket, friet, mayonaise en appelmoes    €   5,50 

Kip nuggets, friet, mayonaise en appelmoes   €   5,50 

Fricandel, friet, mayonaise en appelmoes    €   5,50 

Schnitzel, friet, mayonaise en appelmoes    € 12,50 

 

Mystery tapasbox 
Een tas vol lekkernijen. Hartig, zoet. Het zit er allemaal in. 

Voor een avond gezelligheid. Een goed gevulde tas vanaf 2 personen  
 

€ 12,50 p.p. 
(alleen per 2 of veelvoud van 2 te bestellen) 

WIJNEN WIT: 

Elevado blanc        € 6,50 

Portillo Chardonnay       € 8,50 

Portillo Sauvignon blanc      € 8,50 

WIJNEN ROOD: 

Elevado rood        € 6,50 

Portillo Merlot        € 8,50 

Epicuro Salice Salentino      € 8,00 

 

Cazal viel rosé        € 6,50 


