DINERKAART
VOORGERECHTEN
Breekbrood voor ca. 2 personen							6,00
Vloergebakken, knapperige desembol geserveerd met lichtgezouten
roomboter en huisgemaakte aioli
Biologische tomatensoep								6,50
Tomatensoep met kruidenolie en brood
Carpaccio										9,50
Rundercarpaccio, pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten en
geraspte Parmezaanse kaas
Moto Bowl 										10,00
Poké Bowl met biologische quinoa, gebakken gamba’s, avocado,
lente-ui, wortel en wasabi-mayonaise
Salade van rode biet en geitenkaas						9,50
Geitenkaas uit Etten-Leur, honingdressing, gemengde noten en rode biet
Pasham										10,50
Tilburgse specialiteit van dungesneden, gerookte rauwe ham met
een vruchtencompote, gearomatiseerd met rooibos thee

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites
Boboti											14,50
Zuid-Afrikaanse gehaktschotel uit de oven, geserveerd met
couscous en bananenchips
Zebra pasta										12,50
Zwart-witte lintpasta met truffelsaus, gebakken paddenstoelen, paprika,
trostomaatjes en geraspte Parmezaanse kaas
Moto’s grillburger									16,50
Runderburger van de grill, brioche broodje, uitgebakken spek en
Cheddar, geserveerd met BBQ-saus en aardappelwedges
Sojaburger										16,50
Gebakken sojabonenburger op een pretzelbroodje met
truffelmayonaise, brie, gebakken uienringen en groentechips
Saté Moto										16,50
Saté van kippendijen met satésaus, komkommersalade, kroepoek, uitjes,
gebakken rijst met kwarteleitje
Moto steak										19,50
Gegrilde rumpsteak (200 gram) geserveerd met wortel, knolselderij en
pastinaak, een op zeezout gepofte aardappel en rode wijnsaus
Shortrib										 17,50
Runder “sparerib” van de grill met frisse rauwkost
en rozemarijnmayonaise
		
Zeebaars										 17,50
Zeebaarsfilet met gekonfijte venkel, aardappelblokjes en witte wijnsaus
Zalm											19,50
Geroosterde zalmfilet met couscous, rozijnen, noten, gebakken paksoi en
currysaus
Groentecurry (veganistisch)							 13,00
Een abdij-desembol gevuld met een curry van diverse seizoensgroenten
Parelhoen										19,50
Gebakken parelhoensuprême met courgette, paprika, aubergine en
cognacsaus

BIJGERECHT

Schaaltje groenten van het seizoen						 3,50

DESSERTS
Limoen hangop									 7,50
Hangop met gekonfijte ananas, brownie en zeezout-caramelsaus
Crème Brûlée									 6,00
Crème anglaise met vanille uit Madagaskar, bedekt met
gekarameliseerd suikerlaagje
Dame Blanche									 7,00
Vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom
Melktaartje										 7,00
Zuid-Afrikaans, lichtzoet melktaartje met een knapperige bodem,
een bol kaneelijs en honingsaus
Sorbet										 8,50
Drie verschillende smaken vruchtenijs met vers fruit en bosvruchtencoulis
In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heeft u een allergie?
Meld het ons. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

In de Beekse Bergen laten we je zien en ervaren hoe mooi de natuur is. Om de natuur
te beschermen, proberen wij allerlei facetten in onze parken zo duurzaam mogelijk te
maken. Daarom zijn er een aantal duurzame producten te verkrijgen in ons restaurant,
zoals biologische en Fairtrade producten en producten met het Beter Leven keurmerk.
Safari Resort Beekse Bergen heeft het hoogst haalbare Green Key Goud certificaat
behaald. Dit is hét (internationale) keurmerk voor duurzame bedrijven.

DRANKENKAART
WARME DRANKEN
Espresso										2,40
Dubbele Espresso									3,50
Koffie											2,50
Cappuccino										2,90
Koffie verkeerd									2,90
Latte Macchiato									2,90
Matcha Latte									2,90
Chai Latte										2,90
Pana Montata									2,90
Koffie met een flinke dot slagroom
Warme chocolademelk met slagroom						3,30
In de smaken puur & melk
Pure Leaf thee									2,50
English Breakfast | Earl Grey | Groene thee | Groene thee met jasmijn |
Zwarte thee met bessen | Kamille | Zwarte thee met vanille | Rooibos
Verse muntthee									3,20
Gember thee									3,20
Met tijm, honing & citroen

SPECIAALKOFFIES
Irish Coffee										6,50
Koffie met Jameson Irish Whisky, slagroom & rietsuiker
Spanish Coffee									6,50
Koffie met Tia Maria & slagroom
Italian Coffee									6,50
Koffie met Disaronno & slagroom
French Coffee									6,50
Koffie met Grand Marnier & slagroom
African Coffee									6,50
Koffie met Amarula, slagroom & kaneel

TAPBIEREN*
Swinckels 0.25 l / 0.5 l (5.3%)						

3,30 / 6,10

La Trappe Witte Trappist 0.3 l / 0.5 l (5.5%)				

4,70 / 7,80

La Trappe Blonde Trappist (6.5%)							4,60
Cornet (8.5%)									5,90
Palm (5.2%)									

5,10

*Vraag naar onze uitgebreide bierkaart voor het complete bierassortiment.

HUISWIJNEN*
Witte wijn					
Culemborg Sauvignon Blanc 				
Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Sauvignon Blanc
Levendige frisse wijn. Met in de smaak aroma’s van citrusfruit en florale tonen.

Rode wijn					
Abbotts & Delaunay Merlot 				
Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Frankrijk | Roussillon | Merlot
Ronde, rijke smaak van donker fruit met rijpe tannines en een lange afdronk.

Zoete witte wijn					
Culemborg Moscato 					 Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Muscat
Zachte, lichtzoete witte wijn.

Rosé wijn					
Culemborg Rosé
					
Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Pinotage, Syrah
De smaak kent elegante aroma’s van rood zomerfruit met een mooie frisdroge
afdronk.
*Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart voor het complete wijnassortiment.

FRISDRANKEN
Pepsi											2,50
Pepsi Max										2,50
Lipton Ice Tea									2,70
Lipton Ice Tea Green								2,70
Sisi Orange										2,50
7-up											2.50
Sourcy blauw (kleine fles)								2,50
Sourcy rood (kleine fles)								2,50
Sourcy blauw (0.75 l)								4,80
Sourcy rood (0.75 l)									4,80
Royal Club Cassis									2,70
Royal Club Tonic									2,50
Royal Club Bitter Lemon								2,50
Royal Club Ginger Ale								2,50
Rivella Light										3,00
Chocomel										2,90
Fristi											2,90
Appelsap										2,90
Verse jus d’orange									3,80
Made Blue plat water 0.35 l / 0.70 l					

2,50 / 4,80

Made Blue bruis water 0.35 l / 0.70 l					

2,50 / 4,80

Nog altijd hebben 663.000.000 mensen geen toegang tot schoon
drinkwater. Daarom doneren wij voor al het water dat wij serveren een
bedrag aan Made Blue. Made Blue investeert in waterprojecten, zodat
er altijd minimaal 1000 keer de inhoud van onze flessen beschikbaar
komt in landen met een permanent watertekort.

STERKE DRANKEN
Hendrick’s gin (35 cc)								6,20
Gordon dry gin (35 cc)								4,00
Hoppe jonge jenever (35 cc)							4,00
Jameson whiskey (35 cc)								4,50
Aberfeldy 12 years Highland Single Malt Whisky (35 cc)			

8,80

Dalwhinnie 15 years Highland Single Malt Whisky (35 cc)			

6,70

Bacardi rum (35 cc)								4,50
Captain Morgan spiced dark rum (35 cc)					

5,00

Wodka Smirnoff (35 cc)								4,00
Grand Marnier Cordon Rouge (35 cc)						

4,50

Disaronno (35 cc)									4,50
Drambuie (35 cc)									4,50
Cointreau (35 cc)									4,50
Safari (35 cc)									4,00
Malibu (35 cc)									4,50
Licor 43 (35 cc)									4,50
Amarula, Zuid-Afrikaanse karamellikeur van Marula’s (35 cc)		

4,50

Tia Maria (35 cc)									4,50
Sherry Real Tesoro fino seco (70 cc)						4,70
Sherry Real Tesoro medium dry (70 cc)						4,70
Port Ruby (70 cc)									4,70
Port White (70 cc)									4,70
Martini Bianco (70 cc)								4,70
Martini Rosso (70 cc)								4,70

