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La Montagne
Bij al onze hoofdgerechten kunt u gebruikmaken van onze salade- en sauzenbuffet.
Wij serveren bij al onze hoofdgerechten een bakje friet en/of gebakken aardappels. 

Ons rundvlees wordt medium/rare gebakken, wenst u het anders, geef het even aan ons door.

Wenst u geen hoofdgerecht, maar wilt u toch gebruik maken van ons salade- en sauzenbuffet, dan 
rekenen wij hiervoor € 9,75.
Hierbij serveren wij stokbrood of friet naar keuze.

Namens het team van La Montagne wensen wij u een smaakvolle avond toe.

Spareribs
Een begrip bij La Montagne

onbeperkt, zoet of pikant € 19,95

Deze aktie geldt alleen voor diegene die het bestelt, en dus niet voor andere tafelgenoten.
Indien u na het uitserveren van de spareribs overhoudt, kunnen wij dit voor u inpakken.
Dit doen we echter niet als u aanvulling heeft gekregen.



Voorgerechten

Koude voorgerechten

Stokbrood met kruidenboter              4,95
Hollandse garnalencoktail met zachte cocktailsaus  11,50
Gerookte zalm            11,50
Gerookte paling             13,00
Paling en zalm combinatie             15,00
Runderhaas carpaccio van dun gesneden runderhaas met geschaafde pecorino,   
gedroogde tomaten, rucola, pijnboompitjes en honing-mosterd dressing 11,50

Warme voorgerechten

Champignonskoppen gevuld met gekruid gehakt, gegratineerd met spek en kaas               10,75
Escargots, zes wijngaardslakken in hun kruidenhuisje  9,75
Inktvisringen gefrituurd, geserveerd met een chilisaus  8,50
Gebakken champignons met spek en ui  8,75
Gepaneerde mosselen met knoflooksaus  8,50
Gebakken mosselen in kruidenboter met spek en ui  8,75
Kibbeling met saus  8,50
Gebakken grote scampi’s met spekjes en ui in pikante saus (5 stuks)  11,50

Soepen

Gebonden tomatensoep met een scheutje room (vegetarisch)     5,75
Franse uiensoep gegratineerd met brood en kaas            6,75
Soep van de dag               5,75
          
                                                         

                
  



Vleesgerechten

Schnitzels

Wienerschnitzel, reuze schnitzel met een schijfje citroen     16,50
Zigeunerschnitzel, goed gevuld met een zigeunersaus     18,75
Holsteinerschnitzel met kaas, ham en een gebakken ei      18,75
Hawaïschnitzel met ham, kaas en ananas        18,75
Cordon-Bleuschnitzel met ham en kaas         18,50

Kipgerechten

Kipfilet met kruidenboter                                                             16,50
Kipfilet Hawaï met kaas, ham en ananas                  17,50
Kipfilet Cordon-Bleu met ham en kaas                  17,25
Boerenkipfilet met spek, ui, paprika en champignons                17,50
Gesneden kipfilet met gebakken groenten in pangangsaus               17,50
Kipfilet de luxe, kipfilet met gebakken kippenlever, ui, spek, 
paprika, champignons, Madeirasaus   23,50
Kippenlever La Montagne, gebakken met ui, spek, paprika, champignons, Madeirasaus      18,50
Kippenlever La Montagne, een halve portie       14,50

Vleesschotels

Pikante ossenhaaspuntjes in een pikante saus en meegebakken pepertjes   23,75
Boeuf stroganoff, kogelbiefstuk afgeblust met wodka, overgoten met stroganoffsaus              22,25
Warm vlees speciaal, gesneden varkenshaas met champignons, ui, paprika en satésaus  18,75

Spiesgerechten

Royale saté van varkenshaas met satésaus         17,50
Super saté, dubbele saté met satésaus         25,00
Royale kipsaté met satésaus            17,50
Super kipsaté, dubbele kipsaté met satésaus  25,00
Spies La Montagne, stukjes kogelbiefstuk rosé gebakken, met een saus naar keuze   22,25



Vleesspecialiteiten 

Rib eye steak, mooi gemarmerd vlees (± 300 gram)      23,75

Entrecôte steak, een heerlijke lendebiefstuk (± 300 gram)    23,75

Vleesduo, kogelbiefstuk en varkenshaas        21,75

Vleestrio, kogelbiefstuk, varkenshaas en kipfilet       23,75

Mixed grill, kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet en spareribs (± 500 gram)   24,75

Kogelbiefstuk met kruidenboter (± 250 gram)       21,00

Kogelbiefstuk de luxe met ui, spek, champignons, paprika, kippenlever en Madeirasaus 27,50

Tournedos met kruidenboter (± 250 gram)        27,50

Tournedos de luxe met ui, spek, champignons, paprika, kippenlever en Madeirasaus 34,00

Varkenshaas met kruidenboter (± 250 gram)       20,50

Varkenshaas de luxe met ui, spek, champignons, paprika, kippenlever en Madeirasaus 27,00

Kluifplateau La Montagne, spareribs, kip, karbonade        
en een gemarineerde speklap (± 1000 gram), dit alles voor één persoon 22,50

Bij deze specialiteiten kunt u diverse sauzen bestellen à 2,25 per saus

Champignonroomsaus
Peperroomsaus
Madeirasaus
Satésaus
Stroganoffsaus



Specialiteit van het huis voor twee personen 

Varkenshaas medaillons met gebakken ui, spek, champignons en Madeirasaus  43,50

Varkenshaas de luxe met gebakken ui, spek, champignons,     
paprika, kippenlever en Madeirasaus 49,75

Kogelbiefstuk gesneden, met stroganoffsaus     43,50

Kogelbiefstuk de luxe gesneden, met gebakken ui, spek, champignons,    
paprika, kippenlever en Madeirasaus 49,00

Grillplateau met kogelbiefstuk, entrecôte, varkenshaas, saté, kipfilet en spareribs  
geserveerd met saté- peperroom- en champignonsaus 55,00

Visschotel, met gerookte zalm, paling, Hollandse garnalen, inktvisringen, 
gepaneerde mosselen en kibbeling 49,50

Vegetarische gerechten

Vegetarische hamburger met gebakken groentegarnituur en roomsaus    18,75
Vegetarische schnitzel met gebakken groentegarnituur en roomsaus          18,75
Pasta groenteschotel           18,75

Speciaal voor onze kleine gasten t/m 12 jaar

Patat met knakworst of een frikandel of kipnuggets of vissticks     8,95
Kleine portie saté met satésaus en patat                   10,75
Kleine portie spareribs en patat                    13,75
Kleine kogelbiefstuk en patat         13,50

Bij deze gerechten mag je een bezoekje brengen aan het saladebuffet, en natuurlijk grabbelen in de 
grabbelton.



Vis en schaaldieren 

Gebakken zalmfilet           21,00

Tongfilet, zacht gebakken met citroen en peterselie      22,00

Vistrio, zalm, kabeljauw en botervis        23,75

Sliptong, twee stuks gebakken in roomboter       19,50

Sliptong, vier stuks gebakken in roomboter       24,50

Gebakken grote scampi’s, tien stuks in pikante saus met spekjes, ui en groentegarnituur 23,75

Gepaneerde mosselen met een dillesaus        18,50

Mosselen in kruidenboter gebakken met een groentegarnituur     19,50

Spakenburgs vispotje, diverse soorten vis gestoofd in een witte wijn en fijne kruiden,  
overgoten met een heerlijke saus 21,50

Bij deze hoofdgerechten kunt u diverse sauzen bestellen à 2,25 per saus

Botersaus
Mosterdsaus
Citroensaus



Nagerechten 

Luikse wafel met slagroom  4,50
Luikse wafel met verse aardbeien (indien voorradig) of warme kersen en slagroom 8,50
IJs met slagroom, twee bolletjes vanille boerenroomijs met slagroom 6,50
Kinderijsje met surprise (tot 12 jaar) keuze uit vanille, aarbeien of chocolade 4,75
Klein ijsje, één bolletje boerenroomijs met vruchten en slagroom en aardbeiensaus 5,25
Verse ananas met boerenroomijs en slagroom 7,50
Verse aardbeien met boerenroomijs en slagroom (indien voorradig) 8,50
Banaan royaal met boerenroomijs chocoladesaus en slagroom 7,50
Vruchtensorbet met aarbeiensaus en slagroom 7,50
Gemengd fruit 7,50
Aardbeien met slagroom (indien voorradig) 6,50
Coupe dame blanche, ijs met warme chocoladesaus en slagroom 7,50
Suikerschelp La Montagne, ijs met warme chocoladesaus en slagroom 7,75
IJs met warme kersen in kersensaus met slagroom 8,50
Poffertjes met roomboter, poedersuiker en ijs 8,50
Cheesecake 5,95

Specialiteit voor minimaal vier personen 
IJstaart met diverse soorten ijs, vruchten, chocoladesaus, aardbeiensaus en slagroom p.p. 9,75

Koffiespecialiteiten 

Koffie  2,50
Koffie met slagroom 3,00
Cappuccino 2,75
Espresso 2,50
Thee  2,50
Irish coffee 7,75
Cafe Dom met Benedictine 7,75
French coffee met Grand Marnier 7,75
Coffee Brasil met Tia Maria 7,75
Italian coffee met Amaretto 7,75
Schotse coffee met Drambuie 7,75



Welkom bij La Montagne
Een aangepaste menukaart voor groepen vanaf tien personen, zodat de koks 

genoeg tijd hebben voor u en de andere gasten.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Saté van de varkenshaas met satésaus (± 275 gram)    17,50
Spareribs bereid op onze manier, dus lekker gaar, zoet of pikant (± 750 gram) 19,95
Wienerschnitzel, reuze schnitzel met een schijfje citroen    16,50
Zigeunerschnitzel, bedekt met een rijk gevulde zigeunersaus    18,75
Zalmfilet           21,00
Kipfilet           16,50
Kogelbiefstuk (± 250 gram)         21,00
Tournedos (± 250 gram)         27,50
Varkenshaas (± 250 gram)         20,50
Entrecôte, zachte lendebiefstuk door de kok ruim afgesneden (± 300 gram)  23,75
Rib eye steak, mooi met wat vet gemarmerd, dus lekker sappig (± 300 gram)  23,75

Bij deze gerechten kunt u de volgende sauzen à 2,25 bestellen 

Bij al onze hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het salade- en sauzenbuffet.
Tevens serveren wij bij al onze hoofdgerechten gebakken aardappels en/of frites.

Nagerechten

Feestelijke ijstaart (alleen te bestellen voor het hele gezelschap) p.p. 9,75
Vanille boerenroomijs, ijs met slagroom        6,50
Dame blanche         7,50
Cheesecake 5,95

Wij wensen u een gezellige en smaakvolle avond toe.

Tomatensoep   5,75
Uiensoep   6,75
Slakken in kruidenboter 9,75
Hollandse garnalencocktail 11,50

Carpaccio van runderhaas 11,50
Gerookte paling 13,00
Gerookte zalm 11,50

Champignonroomsaus  
Peperroomsaus   
Satésaus 

Stroganoffsaus 
Citroensaus 
Mosterdsaus 


