lunch

diner

Broodsnede
gezond

5,00

gerookte kuikenborst

8,50

carpaccio van ossenhaas

8,75

gerookte zalm

9,75

geroerbakte kip

9,75

met ham, kaas, tomaat, komkommer en ei
met spekjes, komkommer en dressing
met Parmezaan, zongedroogde tomaat en dressing
met Hollandse garnaaltjes en dillesaus
met paprika, ui, champignons, courgette,
taugé en oestersaus

1 vlees- en 1 knolselderijkroket
uitsmijter HAM OF KAAS OF SPEK
boerenomelet
tosti

4,00
8,50

carpaccio van ossenhaas

9,00

met Parmezaan, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

carpaccio van ossenhaas XL

met Parmezaan, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

13,00

gerookte zalm & hollandse garnaaltjes 9,75
met dillesaus

6,75
6,75
8,00
3,25

ceasarsalade

9,25

salade met gebakken brie

8,75

tomatensoep
soep van de dag

4,75
5,00

met kip, Parmezaan, spekjes en little gem
en walnoten, vijgen en honingvinaigrette

met spekjes, komkommer en dressing

met verse friet en salade

9,50

beefburger

12,00

10,00

spareribs

17,50

gerookte zalm

11,25

kipsatéspies

12,00

tong

19,00

met Hollandse garnaaltjes en dillesaus

met knoflooksaus
met gebakken uitjes, pindasaus en kroepoek
2 stuks à 200 gram

soep geserveerd met brood en boter
Soep van de dag
tomatensoep
specials
clubsandwich

met kip, spek, tomaat, komkommer, ei en dressing

8,00

biefstuk van de haas

17,00

twee snacks naar keuze

Keuze uit: frikadel, kroket, bamihap,
mexicano of kaassouflé
Geserveerd met frietjes, salade en mayonaise

hete kip

13,00

scampi’s op oosterse wijze

17,00

met roerbakgroenten in oestersaus

met verse friet en seizoensgroenten

10,00

met brood, boter en salade

Dame blanche

6,25

crumble

6,75

vanille ijs, chocoladesaus en slagroom
met seizoensfruit, vanille ijs en slagroom

kindermenu
tomatensoepje
frietjes met een snack

2,75
4,50

frietjes met spareribs

9,00

kinderijsje

3,00

keuze uit frikadel, kroket, kaassouflé of kipnuggets
met een sausje naar keuze

laat uw wensen horen bij het bedienend personeel,
zodat er rekening met u gehouden kan worden.

met rijst

5,25
4,75

kipsaté

met gebakken uitjes, pindasaus, salade en brood

4,00

met aardbeientopping

burger van rundvlees op een briochebroodje met
sla, spek, gekonfijte ui, brie (of kaas) en truffelmayonaise

carpaccio van ossenhaas

met Parmezaan, zongedroogde tomaat en dressing

cheesecake

dieetwensen of allergieën?

hoofdgerechten
salade
gerookte kuikenborst

6,75

met vanille ijs en slagroom

voorgerechten
brood met smeersels
gebakken champignons

met spekjes en bosui op toast

nagerechten
crème bruléE

7,25

mixed grill

19,50

zalmfilet

17,00

van varkenshaas, kipfilet, sparerib en kogelbiefstuk
op de huid gebakken met dillesaus

robuust vlees uit onze eigen streek
geserveerd met friet en seizoensgroenten

biefstuk ossenhaas

19,50

entrecote 300 gram

19,00

met peper- of champignonsaus
met kruidenboter of pepersaus

voor bij de borrel
portie bitterballen 8 STUKS
gemengd bittergarnituur 12 STUKS
portie kaasstengels 8 STUKS
nacho’s
met tomatensalsa, spekjes, kaas en
bosui met guacemole dip

Borrelplank

met jonge en oude kaas, Ardennerham,
droge worst, Amsterdamse uien, olijven
en gehaktballetjes

4,50
6,50
6,00
7,00
12,50

