Lunch

(tot 17.00 uur)

Luxe Broodjes

Geserveerd op wit stokbrood, bruin stokbrood, Italiaanse bol of Waldkornbol.

CARPACCIO
Flinterdun gesneden ossenhaas met parmezaanse kaas,
pittenmix, rucola, rode ui, croutons en zongedroogde tomaat.
Keuze uit: pestodressing of truffeldressing.

€ 10,95

GEROOKTE ZALM
Met frisse salade, roomkaas, rucola, kappertjes en rode ui.

€ 10,75

TONIJNSALADE
Klassieke tonijnsalade met rode ui, kappertjes, haricots verts,
koningsolijven en rucola.

€ 9,25

PIKANTE KIP
Op traditionele wijze gemarineerde en gebakken kippendijen
met roerbakgroenten en ketjapdressing.

€ 8,95

WARME BEENHAM
Belegd met verschillende soorten sla en Bollie’s beenhamsaus.

€ 8,95

PANINI ‘DE THERMEN
Uit de oven met jonge kaas, Italiaanse ham, tapenade, rode ui
en mozarella.

€ 8,95

GEZOND
Ham, Kaas, komkommer, tomaat, rode ui en gekookt ei. Deze
serveren wij met Thermen dressing apart.

€ 7,95
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Chef’s special

BURGER VAN DE PLANCHA
Huisgemaakte hamburger van de plaat met sla, komkommer,
tomaat, kaas, gebakken ui, champignons en spek. Geserveerd
met aioli.

€ 17,95

BRABANTS 12 UURTJE
Een kopje tomaten- of dagsoep, sneetje brood met ham/kaas en
spiegel ei, wit kaiserbroodje met tonijnsalade en een Brabants
worstenbroodje.

€10,75

BROODJE VAN DE WEEK
Een wekelijks wisselend broodje.
Zie krijtbord of vraag aan het personeel.

€ 8,95

Tosti’s

Geserveerd op wit brood of bruin brood.

ZALM & BRIE
Gesmolten brie, gerookte zalm en rode ui.

€ 8,95

VEGETARISCHE TOSTI VAN DE PLANCHA
Bruin boerenbrood met tapenade, paprika, rode ui en brie.

€ 7,95

DE THERMEN
Belegd met ham, kaas, rode ui, paprika, tomaat, komkommer
en sambal.

€ 7,25

HAM & KAAS
Belegd met ham en kaas.

€ 5,95

Ei- gerechten

U heeft de keuze uit wit of bruin brood.

UITSMIJTER DE THERMEN
Klassieker met gerookte kipfilet, gebakken spekjes en
champignons geserveerd met thermendressing.

€ 9,95

BOERENOMELET
Met krokant gebakken toast, roerbakgroenten en spekjes.
Ook vegetarisch mogelijk.

€ 9,95

UITSMIJTER HAM/KAAS
Belegd met ham en kaas en 3 spiegeleieren.

€ 8,25

Soepen

DAGSOEP
Dagelijks wisselende soep uit eigen keuken met stokbrood en
roomboter.

€ 6,25

TOMATENSOEP
Italiaanse tomatensoep geserveerd met een scheutje room,
stokbrood en roomboter.

€ 5,95
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Salades

(tot 21.30 uur)

U heeft de mogelijkheid om bij uw salade friet te bestellen. Meerprijs € 3,25

Koude salade

VIS DE LUXE
Gerookte zalm, gerookte makreel, Noorse garnalen,
komkommer, rode ui en tomaat. Geserveerd met remouladesaus
apart.

€ 16,95

CARPACCIO
Flinterdun gesneden ossenhaas met parmezaanse kaas,
pittenmix, rucola, rode ui, croutons, zongedroogde tomaat en
een krokante kaasstengel.
Keuze uit: pestodressing of truffeldressing.

€ 15,95

Warme salade

OSSENHAASPUNTJES
In ketjap gemarineerde ossenhaaspuntjes, geserveerd met taugé,
roerbakgroenten en gebakken uitjes.

€ 17,95

PIKANTE KIP
Gebakken kippendijen met roerbakgroenten, tomaat, rode ui,
komkommer en paprika. Geserveerd met een Oosterse dressing.

€ 16,75

GEITENKAAS
Lauwwarme geitenkaas uit de oven, geserveerd met appel,
komkommer, zongedroogde tomaten, cranberry compote,
walnoten, pittenmix en honing.

€ 15,75

DE THERMEN
Geserveerd met gebakken champignons, spekjes, gerookte
kipfilet, tomaat, gekookt ei en thermendressing.

€ 14,75

Diner

(tot 21.30 uur)

Appetizers

BORRELPLANK (2 personen)
Italiaanse ham, fuet, kaasblokjes, gemarineerde koningsolijven,
torpedo garnalen, gemengde nootjes en bitterballen.

€ 14,95

MANDJE BROOD
Vers gebakken brood met tapenade en aioli.

€ 6,95

PORTIE OLIJVEN
In knoflook gemarineerde koningsolijven.

€ 4,00

Voorgerechten

OOSTERSE TONIJN
Lauwwarme Yellow Fin tonijn met ingelegde gember, wakame en
sojasaus.

€ 14,95

GEROOKTE EENDENHAM
Met appel, peperkoek, witlof, frisée en appelstroopdressing.

€ 12,95

CARPACCIO
Flinterdun gesneden ossenhaas met parmezaanse kaas,
pittenmix, rucola, rode ui, croutons, zongedroogde tomaat en
een kaasstengel.
Keuze uit: pestodressing of truffeldressing.

€ 11,95

GAMBA’’S AIOLI
Gewokte gambas met knoflook, peterselie, bosui en Spaanse
peper.

€ 11,95

DAGSOEP
Dagelijks wisselende soep uit eigen keuken. Geserveerd met
stokbrood en roomboter.

€ 6,25

TOMATENSOEP
Italiaanse tomatensoep geserveerd met een scheutje room,
stokbrood en roomboter.

€ 5,95

Hoofdgerechten vlees

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade.

KOGELBIEFSTUK
Op eigen wijze gebakken.
Keuze uit: champignonsaus of pepersaus.

€ 21,95

BOEUF BOURGUIGNON
Bourgondische stoofpot met rundvlees. Geserveerd met
stamppot en rode kool

€ 19,95

SATE DE THERMEN
Heerlijk malse varkenshaas met atjar, satésaus, kroepoek en
gebakken ui.

€ 18,95

BURGER VAN DE PLANCHA
Huisgemaakte hamburger van de plaat met sla, komkommer,
tomaat, kaas, gebakken ui, champignons en spek. Geserveerd
met aioli.

€ 17,95

SCHNITZEL
Met gebakken ui, spekjes en champignons.
Keuze uit: champignonsaus of pepersaus.

€ 17,75

Hoofdgerechten vis
SLIBTONGEN
In roomboter gebakken Noordzee slibtongen. Geserveerd met
remoulade saus (apart).

€ 22,95

DUO VAN VIS
Gebakken kabeljauw met groene kruidenkorst en een spies met
gambas. Geserveerd met hollandaise saus.

€ 19,95

Hoofdgerechten vegetarisch
VEGETARISCHE PLANCHA BURGER
Vegetarische burger van de plaat met sla, komkommer, tomaat,
kaas, gebakken ui en champignons. Geserveerd met aioli.

€ 17,95

FLAMMKUCHEN
Belegd met diverse groenten met o.a. trostomaten,
koningsolijven, blauwe kaas en Grana Padano.

€ 17,95

Nagerechten

STRACIATELLA IJS
Twee bolletjes straciatella ijs met warme kersen en slagroom.

€ 8,95

KOFFIE COMPLEET
Keuze uit één van onze koffie- of theespecialiteiten*. Geserveerd
met appelgebak of wisselend gebak.
Wisselend gebak: zie krijtborden of vraag aan het personeel.

€ 8,25

DAME BLANCHE
Drie bolletjes vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.

€ 7,95

CREME CATALANA
Geserveerd met een bolletje kaneel ijs en slagroom.

€ 7,95

*Uitgezonderd Irish coffee, Spanish coffee, Italian coffee en De Thermen koffie.

Borrelkaart

(tot 22.30 uur)

KAASPLANKJE
Heerlijke Europese en Franse kaassoorten, geserveerd met
appelstroop en stokbrood.

€ 18,95

BORRELPLANK (2 personen)
Italiaanse ham, fuet, kaasblokjes, gemarineerde koningsolijven,
torpedo garnalen, gemengde nootjes en bourgondische
bitterballen.

€ 14,95

CRUNCH GARNALEN (6 STUKS)
Geserveerd met chili dip.

€ 7,95

WRAP BITES
Wrapjes gevuld met heerlijke carpaccio en gerookte zalm.

€ 7,95

TORTILLA CHIPS UIT DE OVEN
Gegratineerd met kaas. Geserveerd met een pikante saus.

€ 6,95

MANDJE BROOD
Vers brood geserveerd met tapenade en aioli.

€ 6,95

TRIO VAN LUXE KROKETJES (6 STUKS)
Twee gamba kroketjes, twee kaaskroketjes en twee chorizo
kroketjes. Geserveerd met een passende dip.

€ 6,75

GYOZA (6 STUKS)
Japanse dumplings gevuld met kip. Geserveerd met een
Oosterse dip.

€ 6,75

YAKITORI STICKS (6 STUKS)
Gemarineerde kipspiesjes met cassave chips, chili saus en
gebakken uitjes.

€ 6,75

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN (6 STUKS)
Geserveerd met mayonaise en/of mosterd.

€ 6,25

PORTIE OLIJVEN
In knoflook gemarineerde koningsolijven.

€ 4,00

Drankkaart
Koffie en thee
Koffie, Thee, Espresso
Cappuccino
Dubbele espresso
Cappuccino panna
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Dubbele koffie
Caramel koffie
Irish coffee, Spanish
coffee, Italian coffee,
De Thermen koffie
Verse muntthee
Verse muntthee met
honing
Gemberthee

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Warme drank
2,55
2,75
2,75
2,85
2,85
3,55
4,50
4,70
6,25

€ 3,55
€ 3,75
€ 3,55

Gebak
Appelgebak met slagroom
Wisselend gebak

€ 4,25
€ 4,75

Cool cappuccino
Cool cappuccino naturel
Cool cappuccino caramel

€ 4,75
€ 4,95

Verse sapjes
Verse jus d’orange
Karnemelk met jus
d’orange
Yoghurt met jus d’orange
Yoghurt met fruit
Vruchtenbowl

€ 4,95
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

Chocolademelk met
slagroom
Saunagrog met rum

€ 3,80
€ 4,75

Smoothies
Framboos, aardbei &
zwarte bes
Mango & aardbei
Aardbei & banaan
Ananas, mango &
papaya
Spinazie, mango,
ananas & banaan

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

Koude drank
Spa blauw, Spa rood,
Coca cola, Coca cola
zero, Cassis, Rivella,
Fanta, Bitter Lemon,
Tonic, Sprite
Coca cola groot,
Coca cola zero groot
Fuze tea sparkling, Fuze
tea green regular of
green tea mango
Spa blauw 0.5L
Inovit
Tomatensap
Appelsap
AA oranje, AA groen
Chocolademelk
Melk, Karnemelk

€ 2,75

€ 4,15
€ 3,55
€ 3,55
€ 3,55
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,30
€ 2,80
€ 2,50

Karaffen
Karaf water
Karaf citroen
Karaf munt
Karaf munt & citroen

Likeuren
€
€
€
€

2,40
3,20
3,20
3,65

Wijn/prosecco
Chardonnay
Zoete witte wijn
Rosé
Merlot
Zuid Afrikaanse rode wijn
Pinot Gris
Port rood
Prosecco klein fles
Prosecco grote fles

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,50
€ 6,95
€16,50

Bieren uit een
flesje
Palm
Amstel Radler
Malt
Duvel
Leffe blond
Hoegaarden wit
Hoegaarden rosé
Leffe tripel

€
€
€
€
€
€
€
€

Bieren van de
tap*
Jupiler 0,25 cl
Jupiler 0,33 cl
Jupiler 0,50 cl
Leffe dubbel 0,33 cl

€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
4,30
4,30
3,95
3,95
4,40

3,45
4,45
5,85
5,25

Licor 43
Drambuie
Bailey’s
Sambuca
Cointreau
Tia Maria
Grand Marnier
Amaretto Disaronno

€
€
€
€
€
€
€
€

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

€
€
€
€
€
€
€

4,75
3,85
3,85
4,55
4,15
4,85
5,25

Sterke drank
Vodka
Gordon’s Gin
Bacardi
Jameson Whiskey
Johnnie Walker red label
Johnnie Walker black label
Remy Martin V.S.O.P.
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*Informeer bij de bediening voor de diverse
wisseltaps

