Geachte Gast,
Wij en ons team, heten u van harte welkom in ons
gezellig huis en wij willen u tot uw tevredenheid verwennen.
Onze restaurantkaart onderscheidt zich in vele opzichten van andere
menukaarten.
De meeste gerechten zijn huiscreaties, anderen komen uit de internationale
keuken, eveneens vindt u er klassieke recepten uit grootmoeders tijd, die bijna
vergeten zijn.
Ons geheim ?
Verse produkten, culinaire bereiding, verschillende soorten vis uit de Sûre,
kruiden uit eigen tuin, wild uit de regio en tot slot:
de produkten uit het Natuurpark « ÖEWERSAUER » en « TERROIR LUX. »
Een goede bereiding van uw maaltijd vraagt tijd.
Dadelijk na uw bestelling worden de gerechten zorgvuldig klaargemaakt
volgens de regels der kunst van de moderne keuken.
Natuurlijk is niet elk gerecht geschikt voor ieders smaak.
Ons doel is uw tevredenheid.
Hebt u opmerkingen, wensen of ideeën? Wij danken u alvast ze met ons te
delen.
Wij wensen u smakelijk eten en een aangenaam verblijf in ons restaurant.
Wij verwennen u elke dag van 12.00 tot 15.00 en van 18.30 tot 22.00 uur.
In de winterperiode van 12.00 tot15.00 en van 18.30 tot 21.00 uur.
Het welslagen van uw feestje ligt ons nauw aan het hart !
Voor doopfeesten, bruiloften, verjaardagen en overige, kunnen wij
u individueel advies geven om u voor te bereiden op
de "grote dag".
Organiseert u het feest het liefst thuis en
hebt u die mogelijkheid, aarzel niet ons te vragen naar onze mogelijkheden!
Sylvia, Bianca, Ronald en hun team
info@hotel-de-la-sure.lu - tel 00352-839110

Onze Aperitiefs
Amer Picon met Bier of Witte wijn
Vodka Lemon
Batida Ananas
Bacardi Cola
Passoã / Safari Orange
Pisang Ambon Orange
Campari Orange
Cynar Soda
Cynar / Campari Sec
Gin Tonic
Hendrickx Gin Tonic / Pink Lady / Lou Gin
Opyos Gin / Jinzu Gin Fever
Gancia
Mandarin Bier
Martini Wit of Rood
Porto Rood of Wit
Ricard / Pastis
Sherry Medium of Dry
Sinaasappel/Citroen vers geperst
Jenever Bokma Cola
Kir Witte Wijn
Kir Royal
Kir Royal (Frans)
Coupe Crémant (Luxemburg)
Coupe Champagne (Frans)
Pineau de Charentes Wit of Rosé
Blue Curaçao Orange
Jb Cola
Malibu Orange
Negrita Rum Cola

7,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
7,00 €
8,50 €
12,50 €
13,00 €
7,00 €
7,50 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
8,50 €
6,50 €
8,50 €
11,00 €
7,50 €
10,00 €
7,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

COCKTAILS
Home-made Apéritif

9,00 €

(pisang, blue curaçao, gin, sinaasappelsap)

9,00 €

Cocktail Godefroy
(crème de cassis, kers, sinaasappelsap)

Caipirinha

9,50 €

(cachaça, suikerriet, limoen)

Mojito

9,50 €

(witte rum, limoen, munt, suiker, sodawater)

Piña Colada

9,50 €

(ananassap, witte rum, kokosroom)

Apérol Spritz

9,50 €

(apérol, bruiswater, crémant)

Hugo

9,50 €

(crémant, vlierbloesemsiroop, bruiswater, muntblaadjes)

Sunrise

10,50 €

(vodka, sinaasappelsap, grenadinesiroop)

Blue Motion

10,50 €

(blue curaçao, batida, vermouth, ananassap)

Sex on the lake

11,00 €

(Schnaps perzik, wodka, cranberrysap, sinaasappelsap)

Banana Mama

11,00 €

(bananenlikeur, donkere rum, lichte rum, kokosroom, ananassap)

Cocktail alcoholvrij
Crodino (zonder alcohol)
Sanbitter (zonder alcohol)

7,00 €
5,00 €
5,00 €

Dessertwijnen
Marquis d’Alban, Bordeaux
Riesling Spätlese
Muscat de Rivesaltes wit
Monbazillac
Mas Amiel Rood 10 jaar oud
Sauternes

6,75 €
6,75 €
6,75 €
6,75 €
7,00 €
7,50 €

Morgenstond heeft goud in de mond!
Ontbijtbuffet

14,00 €

Koffie, thee, cappuccino, warme chocolademelk, kruidenthee ...
Sinaasappelsap, ook om te persen, melk….
Bruin, donkerbruin en wit brood van onze regionale bakker, ...
BIO fruitsappen, appel, peer, siroop, ….
Witte of bruine broodjes,…
Palet van zoete surprises, beschuit, knäckebrot, ...
Jam, bio-honing, witte kaas, yoghurt…
Chocoladepasta, hagelslag…
Verschillende soorten vleeswaren van de
regionale slager, paté,
Frans kaasplateau, plakjes kaas…
Muesli, gedroogd fruit, noten...
Mand met vers fruit, ...
Gesneden tomaten, komkommer, paprika …
Bio-produkten… Shiva-Samen, Amarant,
Primo, Spelt …
GLUTENVRIJE PRODUKTEN
Voor externe klanten:
Heren, verwen uw vrouw en reserveer een tafel
voor het gezamenlijk ontbijtbuffet

« TRADITIE » Menu 40,00 €
Gegarneerde schotel van pâté van het huis (3-5-8-10-12)
of
Lauwwarme salade « paysanne » (1-5-7-8-10)
of
Bladerdeeg met parijse champignons in roomsaus (1-5-7)
***
Duo van ossenhaas met gemengde pepersaus (1-5-7)
of
Zalmrug « à la crème d’herbes » (kruidige roomsaus) (1-4-5-7-8)
***
Echte Dame Blanche met warme chocoladesaus (3-7-8)
of
Parfait met rode bosvruchten (3-5-7-8)

Menu “ LE GOURMAND “ voor ons 51e Jubileum 50,00 €
« Riche » slaatje « naar het humeur van de keukenbrigade » met o.a.
kalfszwezerik, ganzenlever, patéreepjes, gerookte eendenborst, zalm en
garnalen (1-2-4-5-7-8-10)
of
« Atlantische Crispy Flirt » (knapperig bladerdeeg) (1-2-4-5-7-8)
of
Bord « TERROIR LUX. DE LA SÛRE » met specialiteiten van de slagerij
« ÖEWERSAUER » (rauwe en gekookte ham, verschillende worsten, salami’s,
patés enz.) (3-5-8-10)
*****
Harmonie van ossenhaas en kalkoenfilet met 2 sauzen (3-5-7-8)
of
« Zee Alliantie » met verse vis van het seizoen, groenten en rijst
(1-2-3-4-5-7-8)
*****
Harmonie van 2 huisgemaakte parfaits (3-5-7-8)
of
Klein palet « gourmande van de meester-patissier » (1-3-5-7-8)
of
« IJsbeker fitness» met vers fruit (3-7-8)

Menu Pinocchio 13,95 €
Hamburger van het huis van rundergehakt TERROIR LUX. of Chicken
Nuggets of schnitzel « VUM SÉI » frites of spaghetti Bolognese (1-3-5-7-10)
en kinderijs met beker als verrassing om mee te nemen (3-7-8)

Om te delen voor 2 personen
Anti Pasti du TERROIR VUM SÉI (1-3-5-8-10-12) 25,00 €
Visserspalet (1-2-3-4-5-7-8-10-12) 26,50 €
Rauwe groentenschotel met dips (1-3-5-7-8-10-12) 19,00 €

Onze Soepen-Voorgerechten-Salades als hoofdgerecht + 4,00 €
Luxemburgse spelt crème soep « VUM SÉI » 8,50 €
(slagroom, croutons en gehakte pistachenoten ) (1-5-7-8)
Tomatensoep van het huis « met basilicum» 9,00 €
(tomatencrème met een garnituur,
slagroom, croutons en gehakte pistachenoten) (1-3-4-5-7-8)
Onze uitstekende « kaas crème » soep 9,75 €
(Specialiteit van de chef, met garnituur van gehakte champignons,
slagroom, croutons en gehakte pistachenoten) (1-5-7-8)
Vissoep « van het huis » 13,00 €
(afgerond met Armagnac, een garnituur van rivierkreeftstaartjes,
slagroom, croutons en gehakte pistachenoten) (1-2-4-5-7-8)
Salade gourmande « van het moment » 19,95 €
(ganzenlever, kalfszwezerik, scampi’s, slakken, reepjes eendenborst, gerookte
zalm op een bedje van seizoenssla) (1-2-4-5-7-8-10)
Salade « paysanne » 15,50 €
(uien, spekreepjes, champignons, met garnituur van croutons) (1-5-7-8-10)
Salade « Cesar » 16,85 €
(gebakken uien, reepjes kalkoenfilet en champignons op een bedje van
seizoenssla met zonnebloem- en pompoenpitten (1-5-7-8-10)

Warme salade van geitenkaas 15,85 €
(met honing, tomaten, pijnboompitten, zonnebloem- en pompoenpitten )
(1-5-7-8-10)
Gerookte schotse zalm met brioche 16,95 € (1-4-5-8-10-12)
« Mille-feuilles » van ganzenlever met eendenborst, peperkoek, quetschen uiengelei 19,95 €
(zeker het proberen waard) (1-3-5-7-8-10)
met een glas Sauternes + 7,50 €
Roulade van ossenhaas carpaccio TERROIR LUX. met parmezaanse kaas,
geroosterde amandelen en kruidige olie (1-5-7-8-10) 18,45 €
Ragout van kalfszwezerik « GRAND DUCALE »
in een hoedje van bladerdeeg (1-5-7-8) 19,95 €
Scampi’s op spies « Madagaskar » en risotto 15,95 €
(gehuld in spek en kruidige roomsaus ) (1-2-4-5-7-8)
Slakken gegratineerd « à l’Alsacienne » 14,85 €
in een excellente witte wijn-roomsaus met kruiden en knoflook (5-7-8)

Onze pasta’s
Lasagne Bolognese van het huis (1-3-5-7) 17,50 €
Penne Arrabbiata Vegan (1-3-5-7) 14,95 €
Spaghetti Carbonara (1-3-5-7) 15,75 €

Codes voor Allergenen
1. Granen met gluten 2. Schelpdieren 3. eieren 4. Vis 5. Pinda’s 6. Soja
7. Melk (inkl. Lactose) 8. Noten 9. Selderij 10. Mosterd 11. Sesamzaad
12. Zwaveldioxide en sulfieten 13. Lupine 14. Weekdieren

Onze Vleesgerechten
Châteaubriand TERROIR LUX. voor 2 personen
met 3 sauzen (1-3-5-7) 79,00 €
Duo medaillon van ossenhaas TERROIR LUX. « Rossini » (ganzenlever)
afgewerkt met porto (1-5-7) 36,95 €
Duo runderfilet TERROIR LUX. pepersaus 33,95 €
(heerlijke pikante saus met 4 pepersoorten ) (1-5-7)
Duo runderfilet TERROIR LUX. « gorgonzola » 34,75 €
(heerlijke saus op basis van schimmelkaas (1-5-7-8)
Kalfsmedaillons « de la Sûre » 34,50 €
(uien roomsaus met spek, paprika’s, champignons
afgewerkt met vodka ) (1-5-7-8)
Blanquette van kalfszwezerik VUM SÉI « à la parisienne » 34,50 €
(saus met uien, spek en parijse champignons) (1-5-7-8)
Kalkoenfilet cordon bleu van het huis met
roomsaus en champignons » 25,00 €
(1-3-5-7-8)
Gevogelte schnitzel « VIENNOISE » XXL (1-3-5-7-8-10) 19,75 €
Houten vleesplank TERROIR LUX. 22,95 €
met gekookte en rauwe ham « ÖEWERSAUER VUM SÉI » (3-5-8-10-12)
of
Houten vleesplank « TERROIR LUX. DE LA SÛRE met specialiteiten van de
slagerij «ÖEWERSAUER » (met gekookte en rauwe ham, verschillende
soorten salami en paté enz.) 23,95 €
geserveerd met frites en sla naar believen (3-5-8-10-12)
De « NANCY HOT SPICY DOUBLE BURGER PUUR RUNDSVLEES
TERROIR LUX. », frites (1-5-7-10-12) 17,00 €
De « DOUBLE FLYING-DUTCH BURGER » ( kalkoen),
cocktailsaus, frites (1-5-7-10-12) 17,00 €

Pannen gerechten

voorgerecht hoofdgerecht

Stroganoff

17,50 €

27,95 €

17,95 €

26,95 €

16,95 €

23,95 €

Reepjes van rundvlees in een saus van spek, ui,
peper, champignonsaus en afgerond met vodka
en verse groenten en natuur aardappelen (5-7-8)

Visserspan
Verschillende vissoorten van de dag gebakken
in een Nantua roomsaus gegarneerd met
groenten en rijst (1-2-4-5-7-8)

Forestière
Reepjes van kalkoen verse groenten, noedels
en champignonsaus (1-5-7-8)

« De La Sûre »

27,95 €

3 verschillende soorten vlees (runder, kalf, gevogelte)
met 3 sauzen en verse groenten met frites (5-7-8)

Onze Visgerechten
Forel uit onze rivieren « Belle Riesling » 22,95 €
(april - september)
(4-5-7)
Zalmfilet « A L´AMORICAINE » 28,45 €
(met een kreeftenroomsaus)
(2-4-5-7-8)
Snoekbaarsfilet met citroen peperroomsaus 29,45 €
(4-7)
Scampi’s wilde knoflooksaus
en parijse champignons 28,55 €
(2-4-5-7-8)

Voor onze Vegetariërs & Veganer

Als hoofdgerecht + 4,00 €

Gaspacho (1-5-7-8) 9,50 €
Zelfgemaakte tomatensoep met kruiden (1-5-7-8) 9,00 €
Tartaar van seizoensgroenten gegarneerd met kruidige vinaigrette
(5-7-8-10) 14,25 €
Groenteschotel met alles wat het seizoen te bieden heeft
(1-5-7-8-10-12) 13,95 €
Carpaccio van tomaten en courgetten met kruidige olie (5-8-10) 13,95 €
Lauw warme lentesla met uien, champignons, croutons, pijnboompitten
(1-5-7-10) 14,55 €
Parijse champignons in bladerdeeg-hoedje met lichte roomsaus
(1-5-7) 14,95 €
*******
Vegetarische 1-pansgerecht met kruiden (5-7)

19,95 €

Lente stoofpotje van groenten 1-3-5) 19,95 €
Vegetarische groenteschotel met kruiden coulis (1-5-7-8) 19,95 €
Nasi Goreng Végé (1-5-7-8) 19,95 €
Gegratineerde schotel van trio van aardappelen en groenten
(1-3-5-7-8) 19,95 €

Onze supplementen
Groente sla of aardappelkroketten of aardappelen « Dauphin » of
(1-3-5-7-8) frites of rijst of pasta of saus + 3,00 € p.p»
Mayonnaise/Ketchup/Mosterd + 0,75 € p.p.

Onze schatkist van desserts
Kaasassortiment (1-5-7-8) 13,00 €
Warme Appeltaart van bladerdeeg met vanille-ijs (1-3-5-7-8) 10,00 €
Chocoladenest gevuld met 3 soorten chocolademousse 9,95 €
met vanillesaus bourbon(1-3-5-7-8)
Gevulde soesjes met ijs en warme chocolade (profiterol) 9,95 €
(1-3-5-7-8)
Nougat glacé van het huis (1-3-5-7-8) 9,50 €
Palet gourmande van de Chef (1-3-5-7-8) 13,50 €
Verse fruitsalade 7,50 €
Parfait ijs met rode bosvruchten en kirsch 9,50 €
(1-3-5-7-8)
Crème brûlée van het huis (1-3-5-7-8) 9,00 €
Vanille-ijs met warme bosvruchten (1-3-5-7-8) 9,75 €
« Verwenkoffie van de chef» (1-3-5-7-8) 11,50 €
Dame blanche de la Sûre (3-7-8) 9,00 €
(vanilleijs, warme chocoladesaus en slagroom)
IJsbeker fitness met vers fruit (3-7-8) 9,25 €
TRIO KOLONEL DELUXE LUXEMBOURGEOIS 16,50 €
(3 sorbets met 3 eaux de vie)
IJsbeker voor twee, met diverse soorten ijs, vers fruit enz. en Verrassing
«Vuurwerk » van het huis (3-7-8) 18,95 €

Thee uit het Natuurpark «ÖEWERSAUER»
Echte Kamomille
Feierowendtéi
Naturparktéi
Peffermënz
Kraidertéi
Fitnesstéi
Ortietéi
Verveinetéi
Friichtentéi
Fencheltéi
Gleckstéi
Eislekertéi
Jokertéi
Vital & Actif

3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €
3,35 €

Onze koffies
Irish coffee
French coffee
Rüdesheimer coffee
Pommodos coffee (met Calvados)
Grand-Marnier coffee
Amaretto-coffee

9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €
9,75 €

Likeuren, Brandewijnen en Digestieven
AMARETTO BERTHA
Amaretto
Baileys
Cointreau
Drambuie
Grand-Marnier
Tia Maria
Bénédictine
Jägermeister
Buff
Jenever Bokma

9,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
4,50 €
6,50 €

Lie de vin
Père Blanc
Underberg
Sambucca

4,00 €
6,50 €
4,75 €
6,50 €

Fernet Branca
Grappa
Chartreuse
Averna
Ramazotti
Limoncello
Absinth Glas
MAX LIQUEUR

6,50 €
7,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
9,50 €

J&B
Chivas Regal
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Jack Daniel’s
Ballantines
Jim Beam Bourbon
GLENN MOREY (13 jaar)

7,50 €
9,00 €
9,00 €
10,50 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
13,50 €

Uit onze streek :
Spelzdrëpp
Hunnigdrëpp
Nösslikör
Kraiderdrëpp
Drauwendrëpp
Ugemeeten

5,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,00 €

GLENFIDDICH (12 jaar)
LAGAVULIN (16 jaar)
CRAGGANMORE (12 jaar)
DALWHINNIE (15 jaar)
OBAN WEST SINGLE MALT (14 jaar)
TALISKER (10 jaar)
GLENKINICHIE (10 jaar)

13,50 €
14,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €

Biscuit***
Hennessy V.S.O.P
Courvoisier***
Cognac XO De Laroche
Cognac Frapin V.S.O.P.
Premier grand cru
Remy Martin V.S.O.P.
Fine de Champagne
Brandy Napoléon

7,00 €
8,50 €
8,00 €
13,00 €

Miny :
Framboise des Bois
Mirabelle
Neelchesbiren
Poire-Williams
Coings
Quetsch
Kirsch
Vieille Prune
Abricot
Framboise
Sureau
Spieren
Vieille Kirsch
MAX EAU DE VIE

9,50 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,50 €
8,50 €
12,50 €

Vieux Marc de Bourgogne
égrappé Lejay-Lagoute

9,00 €

Vieux Marc de Champagne de Venoge
Vieux Marc Châteauneuf de Pâpe
Marc d’Alsace de Gewürztraminer Dopff

9,00 €
9,00 €
9,00 €

Marc de Riesling Luxembourgeois
(gerijpt in eiken vaten)
MAX DIGESTIFS

9,00 €
13,00 €

Armagnac XO Baron Guy Tramar

9,00 €

Fine Calvados XO Chardon

9,00 €

Pomme (gerijpt in eiken vaten)
Poire (gerijpt in eiken vaten)
Cidre Père Miny

11,00 €
10,00 €
9,50 €
5,00 €

8,50 €
8,50 €
7,50 €

Geschenkbonnen
Waarom niet eens iets anders schenken?
Een diner bij kaarslicht?
Een hotel arrangement in een luxekamer met jacuzzi of massagedouche
met hammam?
Een massage? Een schoonheidsverzorging?
Of gewoon een geschenkbon?
Wij geven u graag advies.

Esch sur Sûre
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