voorgerechten

Menu's

Tomatensoep (vegetarisch)

€

met boerenbrood wit of bruin

€

Franse mosterdsoep
met boerenbrood wit of bruin

€

Mandje boerenbrood wit en bruin
met allioli, kruidenboter en tapenade

4,70 Kipsaté met boerenbrood
Kipsaté (plate)
4,70 Satésaus, gebakken uitjes, patat en sla
broodje hamburger 150gr. (plate)
5,20 luxe bol, ijsbergsla, kaas, tomaat,

€
€

12,40
16,20

€

15,90

€

13,90

€

17,20

€

12,90

€

14,90

€

15,50

€

13,30

€

14,40

€

15,90

patat en sla
Sliptong (2stuks) (plate)
remoulade saus, patat en sla

€

15,90

Gerookte zalmmoot (plate)

€

15,90

€
€

3,00
2,70

€

3,60

€

4,80

€

4,80

€

4,80

€

4,80

€

5,80

ui, cocktailsaus, patat en sla

Wienerschnitzel (plate)

Salades

patat en sla

€
€

Portie sla
Salade carpaccio
sla, rucola, komkommer, tomaat, oude
kaas*, olijventapenade, pijnboompitten en
truffelmayonaise

3,60 Spare Ribs (plate)
14,90 patat, sla en knoflooksaus
Gevulde wrap (vegetarisch)
zwarte bonen, linzen, groentemix, tomaat,
nachochips en raclettekaas

Salade Tonijn

€

Tonijn, hoi-sin vinaigrette, aardappelchips,
sesamzaadjes, rode biet, komkommer,sla
tomaat en pompoenpitten

14,90 Pasta met gamba's
pittige gamba's, penne pasta, paprika,
rucola en oude kaas*

€

salade geitenkaas*
sla, tomaat, komkommer, rode biet,
balsamicostroop en aardappelchips

Vistrio
12,90 Hollandse garnalen, zalm, paling en
cocktailsaus geserveerd met
boerenbrood wit of bruin

Koude pastasalade

€

penne, kruidendressing uit eigen keuken,
knoflook, ui, rucola, zongedr. Tomaten,
oude kaas* en pijnboompitten

8,30 Inktvisringen (plate)
remoulade saus, patat en sla

Kibbeling (plate)
remoulade saus, patat en sla

Koude pastasalade met zalm

€

gerookte zalm, penne, kruidendressing uit
eigen keuken, knoflook, ui, rucola, zongedr.
tomaten, oude kaas* en pijnboompitten

12,90 Gamba's (plate)

Gepocheerd met patat, sla en cocktailsaus

Kindermenu's
Patat, kroket en appelmoes
Patat, frikandel en appelmoes
Patat, kaassoufflé en appelmoes
Patat, kibbeling en appelmoes

prijs is incl. mayonaise, ketchup of curry

€
€
€
€

prijs is incl. mayonaise, ketchup of curry

Kinderpannekoek naturel
met suiker en stroop

6,50
6,50 Nagerechten
6,50 Yoghurt met vruchten
6,50 Kinderijs
bolletje vanille ijs, slagroom, versiersel

€

Coupe ijs
6,00 bolletje vanille- en aarbeienijs, aarbeiensaus en slagroom

Sorbet
heeft u een allergie, vraag ons naar
eventuele ingrediënten
wij kunnen niet uitsluiten dat onze
gerechten sporen van allergenen
bevatten!

2 bolletjes vanille- en 1 bolletje
aardbeienijs, vruchtjes, aarbeiensaus en
slagroom

Dame Blanche
3 bolletjes vanille ijs, chocoladesaus en
slagroom

Coupe advocaat
2 bolletjes vanille ijs, advocaat en
slagroom

Coupe Luctor
2 bolletjes chocolade- en 1 bolletje
vanille ijs, chocoladesaus en slagroom

Coupe aardbeien (indien voorradig)
2 bolletjes vanille ijs, verse aardbeien en
slagroom

U kunt hier ook pinnen!

