Wine Choice

Kleine Kaart

HUISWIJN:
Per glas 		
3,85
Karaf 0,5 L
11,75
Fles 		
16,50
Rood
- Diepe Gronde Cabernet Sauvignon-Merlot
Wit
- Diepe Gronde Chenin Blanc
Rosé
- Diepe Gronde Pinotage
Moezel - Winzerglück
Fles Cava
23,50

Special Selected:
Arienzo Crianza Rioja (rood)
Een frisse en fruitige wijn met volle aroma’s van
rode bes gemengd met kokosnoot- en vanillenuances.
Door het volle mondgevoel en de lange afdronk een
plezierige wijn om te drinken.

fles 19,50

Il Cigno Bianco Trebbiano - Chardonnay (wit)
Deze wijn heeft een kruidige, lichtbloemige geur met
een duidelijk herkenbare hint van honing op de
achtergrond die terugkomt in de smaak, samen met
frisse citroentonen.

fles 18,00

Gérard Bertrand Gris Blanc (Rosé)
Deze wijn is samengesteld uit twee druivensoorten
uit het zuiden van Frankrijk, de Grenache gris en
de Grenache noir. Gekarakteriseerd door zijn bleke,
bijna kristalkleur, is Gris Blanc elegant, fruitig en
droog.

fles 17,50

Olijven & Feta
Bittergarnituur (12 stuks)
Bittergarnituur (24 stuks)
Bittergarnituur (36 stuks)
Portie Bitterballen (10 stuks)
Vegetarische Loempia’s (10 stuks)
Hollandse kaasblokjes
Kaasplankje
(4 Verschillende kazen geserveerd met brood)
Vleesplankje
(Chorizo, Salchicón & Serranoham geserveerd met
brood en tapenade)

3,95
5,25
9,75
14,75
5,25
4,95
5,25
8,50
9,95

THE PUB

Great meals

More great meals

After dinner

VOORGERECHTEN

VISGERECHTEN

NAGERECHTEN

Broodplankje
3,50
Broodplankje met kruidenboter en een sausje.
Tomatensoep
3,90
Tomaten-crèmesoep met room en croutons.
Garnalenpotje
7,50
Gepelde scampi’s in pittige olie met gorgonzola.
Geitenkaasje
7,75
Lauwwarm geserveerd met honing en balsamico-dressing
en walnoten op een bedje van salade.
Carpaccio
9,75
Van ossenhaas met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola.
Calamares
7,25
Gefrituurde inktvisringen, met knoflooksaus.

Zalmlende
14,95
Zalmfilet in folie met witte wijn en bouillon, boter,
prei, courgette en kruiden. Gegaard in de oven.
Fish & chips
14,50
Gebatterde heekfilet, geserveerd met remouladesaus.

Chocolate cheesecake
Cheesecake van chocolade met slagroom en
chocoladesaus.
Sams 		
Vanille-ijs met een hart van merengue en buitenkant
bedekt met nootjes. Geserveerd met slagroom.
Dame Blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.
Vanilla Fudge
Vanille-ijs met karamelsaus, fudge en slagroom.
Kaasplankje
4 soorten kaas, geserveerd met brood.

HOOFDGERECHTEN & SALADES
The Famous Pub Burger
Burger van rundvlees met Italiaanse bol
en cheddarkaas.
Canadees beenhammetje
Varkenshammetje aan het bot, bereid met een
gekruide honingsaus.
Kipsaté 		
Met satésaus en gebakken uitjes.
Chicken à la Kiev
Krokant gebakken kipfilet, gevuld met een saus van
knoflookboter, peterselie en champignons.
Kogelbiefstuk
Met peper- of champignonsaus.
Schnitzel
Gepaneerde varkensschnitzel met remouladesaus.
Maaltijdsalade
Met keuze uit carpaccio, tonijn of geitenkaas.
Geserveerd met brood en kruidenboter.

11,95

VEGETARISCHE GERECHTEN

Vegan shepherd’s pie *
13,50
Ovenschotel op basis van linzen. Met erwtjes, worteltjes
en aardappelpuree met een krokant korstje.
Pompoenlasagne *
13,50
Met pompoen, wortel, ui, paddenstoelen en
gegratineerd met geitenkaas.
Surprise in pastry
13,50
Broccoli, courgette, aubergine, champignons en rode
paprika in een romige kaassaus verpakt in bladerdeeg.
The absolutely fabulous veggie burger
10,95
Groenteburger op een Italiaanse bol met cheddarkaas.

BRITISH PUB MEALS
14,25
12,75
14,50
15,95
9,50
11,95

Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, sperziebonen
en een frisse salade (m.u.v. maaltijdsalades, pompoenlasagne,
cottage en shepherd’s pies). De schnitzel met frietjes en een
frisse salade en de burgers met alleen frietjes.

Steak & onion pie
Saus van rundvlees, spekjes en zilveruitjes verpakt in
bladerdeeg.
Cottage pie *
Ovenschotel met half-om-halfgehakt, prei en
aardappelpuree, gegratineerd met kaas.
Shepherd’s pie *
Ovenschotel met lamsgehakt en aardappelpuree,
worteltjes en doperwtjes, gegratineerd met kaas.
Extra salade
Extra boontjes
Mayonaise, ketchup, curry
Twisterfrietjes i.p.v. gewone friet
Extra twisterfrietjes
Appelmoes

14,50
14,50
14,50

5,75
6,00
6,00
8,50

KOFFIESPECIALITEITEN
Irish coffee - met Bushmills whiskey, basterdsuiker
French coffee - met Grand Marnier
Italian coffee - met Amaretto
Baileys coffee - met Baileys
Spanish coffee - met Tia Maria
D.O.M. coffee - met D.O.M. Bénédictine

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

THE TRAFALGAR PUB IS 7 DAGEN PER WEEK OPEN
Maandag t/m Donderdag 16.00 uur tot 01.00 uur
Vrijdag
16.00 uur tot 02.00 uur
Zaterdag
16.00 uur tot 02.00 uur
Zondag
16.00 uur tot 00.00 uur
Onze keuken is elke dag open van 16.00 uur tot 22.00 uur.

2,50
2,50
0,50
1,50
2,00
0,50

Kindermenu
6,95
For the young ones! Keuze uit een frikandel, kroket of
kipnuggets. Met appelmoes, frietjes en een ijsje na.
* Let op, kan langer duren i.v.m. bereiding in de oven.

5,75

RESERVEREN VOOR GROTE GROEPEN IS OOK MOGELIJK!
Indien u met een groep een menu zelf wilt samenstellen,
kan dit in overleg.
THE TRAFALGAR PUB - DOMMELSTRAAT 21
5611 CJ EINDHOVEN - TEL: 040-244 88 20
www.thetrafalgarpub.nl - info@thetrafalgarpub.nl
Gratis WiFi in The Trafalgar Pub - Password “hetpubje”

