
CHICKEN TERIYAKI // 14.5
gemengde sla | champignons | 
wasabimayonaise | sesamzaad | 
krokante uitjes

CARPACCIO // 14.5
gemengde sla | pestomayonaise | 
parmezaan | kappertjes | tuinkers 
krokante desem | amandelen

FISHLOVERS // 16.0
gemengde sla | verse tonijn | gravad 
lax | gamba | citroenmayonaise

BURRATA // 14.5
gemengde sla | mozzarella met 
room | basilicum-tomatensalade | 
balsamicostroop | pijnboompitten

DINNER SALADS

wordt geserveerd met brood

LIKEUR 43 // 8.0
parfait van likeur 43 | aardbeien | 
witte chocolademousse

BAKED ALASKA // 8.5
vanille-ijs | bretonse koek | 
gebrande meringue

CHOCOLADE SURPRISE // 8.0
proeverij van chocolade

KAASPLATEAU // 12.5
5 soorten | kletzenbrood | vijgenjam

DESSERTS

VOOR PASSEND WIJN & BIER 
ADVIES KUNT U TERECHT BIJ UW 

GASTHEER OF GASTVROUW

onze kroonjuweeltjes

het gerecht kan ook vegetarisch(   )
het gerecht is vegetarisch

if these walls could talk
De verhalen die we zouden horen. 

Al honderden jaren heeft deze plek 
aan de Gennepse markt een functie. 

Al die tijd is het dé plek om op 
adem te komen voor harde werkers, 

verliefde stelletjes, grote families 
en rondtrekkende eenlingen. 

Tijden zijn veranderd, maar sommige 
dingen veranderen nooit. We willen 

nog steeds genieten van elkaars 
verhalen en aanwezigheid. 

Drink, eet, proef, proost, 
praat, lach & verwonder!

RUSTIEKE FRIETEN // 4.0
met romige mayonaise

SIDE SALAD // 4.0
gemengde salade | tomaat | 

komkommer | dressing | croutons 

SUPPLEMENTS

leuk om mee te beginnen en te
delen met uw tafelgenoten

BROODPLANKJE // 5.0
aioli | boter | vers brood

SPAANS PLANKJE // 10.0
parmaham | aioli | focaccia brood

START & SHARE

3 GANGEN // 34.5

BLUE TABLE KEUZEMENU
U kunt ook kiezen voor 

een heerlijk drie- of 
viergangenmenu.

Maak een keuze tussen 
de gerechten op de 

Blue Table menukaart.

CARPACCIO // 12.0
pestomayonaise | krokante desem | 
tuinkers | kappertjes | parmezaan | 
gerookte amandelen

VERSE TONIJN // 12.5
kort gebakken | wonton | sriracha | 
wasabimayonaise | sesamzaad

GELAKT BUIKSPEK // 11.5
mango chutney | little gem | 
gefrituurde zuurkool

BURRATA // 11.0
mozzarella met room | basilicum- 
tomatensalade | balsamicostroop | 
pijnboompitten

GAMBA & GRAVAD LAX // 11.5
blini | uien crumble | yoghurtcrème | 
avocado, ricotta en basilicum mousse

STARTERS

4 GANGEN // 41.5

SOUPS

wordt geserveerd met brood

ROMIGE TOMATENSOEP // 6.0
basilicum | crème fraîche

SOEP VAN HET MOMENT // 7.0
vraag ons bedienend personeel

kinderen krijgen van ons altijd 
een kleurplaat met kleurtjes

MINI TOMATENSOEP // 4.5
basilicum | crème fraîche

MINI SATÉ // 8.5
kipsaté | frietjes | satésaus

FRIETJES MET SNACK // 7.5
frikandel, kroket of kipnuggets |  

mayonaise | appelmoes

POFFERTJES // 6.5
stroop | jam | poedersuiker

GOUDEN SMELT MUNT // 1.5
verzilver deze munt voor één

bolletje ijs naar keuze bij SMELT

FOR LITTLE GUESTS

wordt geserveerd met rustieke frieten

RUNDERBIEFSTUK // 22.5
rodewijnsaus | seizoensgroenten

LAMSFILET // 26.5
gremolata | lamsjus | geroosterde
groenten

DAGVANGST // 22.5
vis uit het seizoen met garnituur

QUICHE LORRAINE // 20.5
prei | paddenstoelen | 
geroosterde groenten

CHEF’S MAINS

GASTROBURGER // 14.5
brioche | suikersla | cheddar |
tomatenchutney | ketchup

KIPSATÉ // 16.0
atjar | seroendeng | satésaus

ZALMFILET // 21.5
limoncello-hollandaisesaus | 
geroosterde groenten

CLASSIC MAINS

wordt geserveerd met rustieke frieten
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