Voorgerechten
Mosterdsoep (V) 6,00
Met spek of zalm, geserveerd met brood en boter
Ook in een vegetarische variant

Tomatensoep 6,00
Met een vleugje room en rundergehaktballetjes, geserveerd met brood en boter

Broodplankje V 6,25
Met 3 verschillende smeersels

Champignons in bierbeslag V 7,95
Met aioli

Kippenvleugels 7,95
Geserveerd met chilisaus

Rundercarpaccio 9,95
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rode ui, zongedroogde tomaat, tomaat,
komkommer, sla en truffelmayonaise

Gamba’s 9,95
Gebakken in kruidenolie, geserveerd met brood

Gerookte zalm 9,95
Op Japanse wijze met frikake en sesammayonaise

Hoofdgerechten
Vlees
Saté 17,00
van de kip/haas
Met satésaus en kroepoek

Majesteit burger 17,50
Runderburger op een luxe bol met sla,
tomaat, ui, spek, champignons en kaas

Kipburger 17,50
Op een luxe bol met sla, tomaat
guacamole, crème fraîche,
cheddarkaas en nacho’s

Spareribs 19,50

Vega
(Wij hebben ook vegetarische schnitzels,
kijk onder het kopje “schnitzels” voor de
mogelijkheden)

Pasta Geitenkaas 15,00
Geitenkaas, walnoten,
zongedroogde tomaat en rucola

Vegaburger 17,50
Op een luxe bol met sla, tomaat, ui,
champignons en kaas

Spinata brie 16,50
Italiaans platbrood met honing en
walnoten

Vis
Fish & Chips 17,50

Bereidt in huisgemaakte marinade
van de chef

Kabeljauwfilet geserveerd met chips
en remouladesaus

Majesteit Duo 19,95

Pizza tonno 17,50

Combinatie van spareribs en saté van
de kip of haas met satésaus

Bodem gemaakt van Italiaans
platbrood met tonijn, tomaat,
kappertjes ,rode ui, kaas en rucola

Stoofpot 17,95
Langzaam gegaard vlees in donker
bier

Biefstukpuntjes 19,50
Gekruid rundvlees
Raw, medium of well done

Koninklijke Spies 24,50
Spectaculaire spies van +/- 600 gram
met een mix van varken-, kip- en
rundvlees

Zalmfilet 19,95
Op japanse wijze met furikake en
sesammayonaise

Sauzen 1,50
Satésaus, champignon-roomsaus,
pepersaus, knoflooksaus,
cocktailsaus en kruidenboter

Majesteit mix 1,50
Gebakken champignons, ui en spek

Schnitzels

Kip- of varkensvlees

Ook vegetarische opties (falafel)

“Majesteit” 15,50
Met spek, ui en champignons

“Kampen” 15,50

Kindermenu
8,00
Finding Nemo
Vissticks met friet

Met saté-, peper- of champignonsaus

“Berlijn” 16,50
Met ei, champignons, ui, spek en kaas

‘’Parijs” 16,50
Met brie, walnoten en honing

Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met salade & friet

Ti TA toverstok
Keuze uit mini frikandellen,
kipnuggets of bitterballen met friet

Jabadabadoe kluif
Spareribs met friet

Alle kippetjes op stok
Saté van de kip met friet

Vliegende kippetjes
Heeft u speciale wensen of allergieën?
Geef dit dan aan bij het personeel
Wij beschikken over een
allergenenkaart, u kunt deze altijd
inzien

Kippenvleugels met friet

Kabouter ploffertjes
Poffertjes met poedersuiker en
roomboter

Kindermenu’s zijn inclusief
kinderijsje en een kleine
verrassing.

Wilt u graag de
kindermenu’s met uw
voorgerecht mee?
Geef het gerust aan.

Nagerechten
Kinderijsje 2,75
Bolletje vanille-ijs met slagroom en een
verrassing

Cheesecake 6,50
Met bosvruchten en slagroom

Oreo cheesecake 6,50
Met chocoladesaus en slagroom

Lavacake 7,50
Met witte chocolade-ijs en karamelsaus

Chocolade brownie 7,50
Huisgemaakt met frambozenijs en
bosbessencoulis

Dame blanche 7,50

Speciale koffie’s
Koffie Majesteit 7,50
Met een likeurtje en slagroom

Irish coffee 7,50
Dubbele espresso met Wiskhy en
slagroom

French coffee 7,50
Dubbele espresso met grand Marnier
en een slagroom

Italian coffee 7,50
Dubbele espresso met Amaretto en
slagroom

Spanish coffee 7,50
Dubbele espresso met licor 43 en

Vanille ijs, chocoladesaus en slagroom

slagroom

Dronken sultan 7,50

Liever een andere koffie? Neem een
kijkje op onze drankenkaart

Malaga ijs met boerenjongens,
advocaat en slagroom

Cookie Coupe 7,50
Stracialtella-ijs met oreo, karamelsaus
en slagroom

Luikse wafel 7,50
Met warme kersen of chocoladesaus en
een bolletje ijs

Apfelstrudel 7,50
Met warme karamelsaus en vanille-ijs
en slagroom

