Menukaart
vanaf 17.00 uur

Voorgerechten
Broodplankje € 5
Brood met olijven en diverse smeersels
Kaasfondue € 9
Een pannetje fonduekaas met rauwkost en brood
Carpaccio € 10
Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en Parmezaanse kaas
Escargots € 9,5
Gegratineerde escargots met knoflook
Tomatensoep € 5,5
Soep van tomaat met gehaktbolletjes
Mosterd soep € 6,5
Met een julienne van beenham
Duivelse gamba’s € 10,5
Gamba’s met een pittige saus
Champignons € 9
Gebakken champignons met ui en knoflook, geserveerd op toast
Bij de voorgerechten serveren wij boerenbrood met kruidenboter

Menukaart
vanaf 17.00 uur

Salades
Salade geitenkaas € 9*
Salade met gekarameliseerde geitenkaas, appel, honing en pijnboompitten
Salade surf & turf € 11*
Salade met carpaccio, gebakken gamba’s en divers garnituur
Caesar salade € 10*
Salade met gegrilde kippendij, bacon, ansjovis, gekookte ei,
Parmezaanse kaas en croutons
Bij de salades serveren wij boerenbrood en kruidenboter
*Tegen een meerprijs van €6 kunnen deze gerechten ook
als hoofdgerecht besteld worden

Voor de kleintjes
(voor kinderen tot 12 jaar )

Kroket € 5,5
Frites, appelmoes en een kroket
Mini frikandellen € 5,5
Frites, appelmoes en 4 mini frikandellen
Kipsaté € 7,5
Frites, appelmoes en een stokje kipsaté
Wilt u een gezondere optie? Dit is zeker mogelijk. Overleg met het personeel voor de mogelijkheden

Menukaart
vanaf 17.00 uur

Hoofdgerechten
Kipsaté
1 stok € 12,5
2 stokken € 15,5
3 stokken € 18,5
Saté van kipdijen met aardappelsalade, kroepoek en frites
Biefstuk € 17,5
Gebakken biefstuk met peultjes, trostomaat en frites
Keuze uit pepersaus of kruidenboter
Kaasfondue € 16
Een pannetje fonduekaas met rauwkost en brood
Spareribs € 16
Spareribs uit de oven met knoflooksaus, salade en frites
Keuze uit pittig of zoet
Vis van het seizoen
Zie ons krijtbord voor meer informatie, of vraag het aan ons personeel.
Hamburger € 15,5
Gebakken hamburger met bacon, sla, tomaat, augurk en ui
Geserveerd met frites en rode peper aioli

Menukaart
vanaf 17.00 uur

Desserts
Appeltaart € 7,5
Warme appeltaart met vanille ijs
Sticky milk pie € 7,5
Taart van gekarameliseerde melk met citroenijs
Limoncello € 6,5
Shotje limoncello met een bolletje limoenijs
Dame blanche € 7
Coupe van vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Lava taartje € 7,5
Chocoladetaartje met zachte binnenkant. Geserveerd met een bolletje vanille ijs
Losse bol ijs € 1,5
Keuze uit vanille, pistache, limoen, cassis of yoghurt roodfruit

