Onze lokale leveranciers:
Kloas in ‘t Hof - Bathmen | IJsboerderij Ôans - Dijkerhoek | Piggy’s palace - Loo Bathmen
Imker Henk Oplaat - Loo Bathmen | Aspergeboerderij Koks - Lettele
De moestuin van Nelly - Loo bathmen | Bierbrouwerij Tanklokaal Holten

Puur eten met liefde bereid
Andreas, Leandra en het team van restaurant Loo heten u van harte welkom in ons sfeervolle
restaurant. Geniet van een avond uit, waarbij gastvrijheid en de passie voor het vak centraal staan.
De honingraat in ons logo staat voor de verbinding die wij als restaurant willen creëren met lokale
leveranciers. Hierboven is te zien van welke lokale leveranciers wij al producten afnemen. Wij
streven ernaar om de honingraat verder uit te breiden met lokale ondernemers. Door al deze
componenten samen te voegen kunnen wij voor u gerechten samenstellen , die puur en met liefde
worden bereid.
Geniet van uw avond uit!

VOOR

Broodplankje

Tête à tête van soepjes

6,50

Onze welbekende tomatensoep van Dré en
daarnaast een verrassende soep uit het seizoen.

Carpaccio

11,00

Geserveerd met jonge bladsla, zongedroogde
tomaat, pittenmix, truffelmayonaise en oude kaas.

Carpaccio XXL

14,50

Geserveerd met jonge bladsla, zongedroogde
tomaat, pittenmix, truffelmayonaise en oude kaas.

(meerpijs € 4,00 in menu)
Sushi van zalm

12,50

Vers gerolde sushi met een topping van
geflambeerde zalm gegarneerd met vadouvan
crème. Ook vegetarisch te bestellen.

(meerpijs € 4,00 in menu)

5,00

Lekker om mee te beginnen! Twee rustieke
bollen met 3 soorten huisgemaakte dip.

Trio van vissoorten

11,00

Gamba`s gebakken in knoflook en witte wijn,
zalmtartaartje en gefrituurde inktvisringen
met limoen mayonaise.

Dré’s beroemde buikspek

9,50

Langzaam gegaarde buikspek met een Aziatisch
tintje. Afgegarneerd met atjar, krokante zwoerd,
koolsalade en zoetzure wortel.

Steak tartaar

12,50

Tartaar van diamanthaas aangemaakt met
bearnaisesaus en geserveerd met klassieke
garnituren.

(meerpijs € 4,00 in menu)
Knoflookchampignons

8,00

Gebakken champignons in knoflookboter,
gegarneerd met verse kruiden en een toast
van brioche.

3 GANGEN KEUZEMENU 32,50*
* Dit geldt voor de standaard gerechten. Bij de niet standaard
gerechten staat de meerprijs aangegeven. Deze prijs komt
boven op de aangegeven prijs.

Rondje Loo

13,00 p.p.

Lekker samen delen! De keuken selecteert vier
verschillende voorgerechtjes, waar u samen van
kunt genieten. Te bestellen vanaf twee personen.

(meerpijs € 4,00 in menu)

Specialiteit v/d chef
Visgerecht
Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie?
Meld het dan even bij
ons personeel.

HOOFD
“PI-PA-PORC” Schnitzel

18,50

Gepaneerde schnitzel van het varkensparadijs
Piggy’s Palace in Bathmen. Geserveerd met een
saus naar keuze.

“PI-PA-PORC” Tomahawk steak

21,00

Gegrilde reuze karbonade met been van het
varkensparadijs Piggy’s Palace in Bathmen.
Geserveerd met een saus naar keuze.

“PI-PA-PORC” Proeverij

22,50

Diverse varkensvlees specialiteiten van het
varkensparadijs Piggy’s Palace in Bathmen,
speciaal geselecteerd door de chef.
Geserveerd met een saus naar keuze.

(meerpijs € 4,00 in menu)
Diamanthaas

23,00

Gegrilde diamanthaas, geserveerd met een saus
naar keuze.

(meerpijs € 4,00 in menu)
Surf & Turf

24,50

Gebakken kalfsoesters met knoflookgamba`s,
afgetopt met chimichurri.

(meerpijs € 4,00 in menu)

Spareribs

19,00

Onze heerlijk gemarineerde spareribs met
knoflooksaus. Om je vingers bij af te likken!

Oma Annie`s sukade

GARNITUREN
Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met een luxe salade,
friet met mayonaise en groente
garnituren op het bord.

SAUS EN BOTER
Champignonsaus
Rode wijnjus
Pepersaus
Kruidenboter
Onze sauzen worden apart geserveerd.

19,50

Mals stukje suddervlees van oma, geserveerd met
aardappelrozetjes.

Falafel feestje		

19,00

Falafel met platbrood, hummus, seizoensgroenten
en gegarneerd met groentechips.

Quiche à la Lean

19,00

Quiche op basis van seizoensgroenten en
pompoen, afgetopt met een geitenkaascrumble
en honing van Henk Oplaat uut Loo Bathmen.

Visafslag Loo

22,50

Zeebaarsfilet met citroen, salsa verde en
groenten.

(meerpijs € 4,00 in menu)

KINDERMENU
VOOR

DESSERT

Tomatensoep of seizoenssoep

3,50

Kinderijsje

4,00

Carpaccio

5,50

Waterijsje

1,50

Sushi

5,50

HOOFD

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en
salade op het bord.

Spareribs

9,50

Frikandel

7,50

Kipnuggets

7,50

Schnitzel

9,50

Taco’s

7,50

Kindercocktail
3,25

DESSERT
Geen groene vingers

8,50

Bloempotje van chocolade met een mousse van
ruby chocolade, crumble van Oreo en geserveerd
met frambozenijs.

Golden Oyster

10,50

Chocolade oester met een vulling van karamelmousse, crumble van Oreo en geserveerd met
stroopwafelijs.

(meerpijs € 4,00 in menu)
Eton mess 2.0
Een heerlijk zooitje: stukgeslagen meringue,
verse vruchten met Ôans ijs en slagroom.

Crème brûlée

8,00

De klassieker, gearomatiseerd met Baileys.
Geserveerd met Ôans ijs en slagroom.

Coupe Loo

7,00

Drie bollen Ôans ijs met slagroom.

Alles proeven!

11,50 p.p

Vier geselecteerde nagerechtjes door de chef.
Te bestellen vanaf twee personen.

(meerpijs € 4,00 in menu)

7,50

Koffie/Thee Loo

Koffie of thee naar keuze met verschillende
lekkernijen en een likeurtje.

6,50

WARME DRANKEN

Niet in het menu verkrijgbaar
Koffie/Thee/Espresso

2,60

Cappuccino/Koffie verkeerd

2,95

Latte macchiato

3,60

Dubbele espresso

3,50

Caramel iced coffee

3,75

Boozy iced coffee

6,50

Special Coffee

7,00

met Baileys en cacao likeur.

Irish coffee
French coffee
Dom coffee
Dutch coffee
Italian coffee
Spanish coffee

(Jameson whiskey)
(Grand Marnier)
(Dom Benedictine)
(Ketel 1 Jenever)
(Amaretto)
(Likeur 43)

Warme chocolademelk

3,50

Karamel siroop

1,50

met slagroom

DRANKENKAART
FRISDRANKEN

BIEREN OP DE TAP

Coca Cola/Coca Cola zero

2,70

Hertog Jan

2,85

Fuze tea/Fuze tea green

2,80

Hertog Jan 0,5L

4,85

Bitter lemon

2,80

Seizoensbier vanaf

3,25

Ginger ale

2,80

Leffe Blond

4,60

Tonic

2,80

Tripel Karmeliet

4,75

Dubbel Fris

2,70

Wisselende tapbier vanaf

3,50

Fanta

2,70

Cassis

2,70

BIEREN OP FLES

Sprite

2,70

Hoegaarden Radler

3,50

Rivella

2,70

Hertog Jan 0%

3,50

Chaudfontaine rood 0,25/0,5L 2,60/4,50

Hoegaarden Wit

3,50

Chaudfontaine blauw 0,25/0,5L 2,60/4,50

Hoegaarden Radler 0%

3,50

Appelsap

2,70

Tanklokaal speciaal bier vanaf

4,25

Chocomel/Fristi

2,70

Leffe blond 0%

3,80

Verse jus d’orange

4,50

COCKTAILS
Gin tonic Tanqueray			

8,00

Milanese Gin & Tonic

9,00

Gin tonic Seedlip (alcoholvrij)

8,00

Aperol Spritz			

6,50

Sparkling Limoncello

7,00

Giggle Juice

8,00

Peachy Roses

8,50

Met citroen.

Met Campari en rode vruchten.

Met sinaasappel en kruidnagel.

Met cava, rode vruchten en munt.

Met Pinot Grigio, Sprite, Vodka,
sinaasappel en rode vruchten.

Met peachtree, Fentimans rosé lemonade
en rood fruit.

