
Soep
Tomatensoep 
balletjes  |  bos ui |

Wisselende soep 
vraag onze medewerkers |

Vlees 
Black angus
rodewijnjus | gepofte cherrytomaat | 

Gehaktballetjes
Indonesische gehaktballetjes | pindasaus | atjar |

Krokante Kip 
noedelsalade | krokante kip | sesam | soja saus |

Eend en Gans
Rillette van eend | gerookte ganzeborst | brioche |
bacon-bourbon chutney |

Pikante kip  in pannetje
kipfilet | chilipeper | knoflook |

Hamburger
runderhamburger | cheddar | crispy bacon | brioche | 
huisgemaakte saus |

Spareribs 
marinade | 

Carpaccio
truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | pittenmix | 
rucola |

Daging smoor 
Indonesiche runderstoof | witte rijst | sajoerboontjes |

Crispy Chicken
zoetzure saus | bosui | 

Wrap 
pulled chicken | BBQ-mayonaise |

Buikspek 
Babi pangang van buikspek | zoet zure saus  | 

Gerecht van de week
vraag onze medewerkers  |

Vis 
Gamba’s Pil Pil
knoflookolie | bosui | citroen | 

Kabeljauw 
Kabeljauwfilet | salsa van tomaat, paprika en kruiden | 

Drie bereidingen van zalm
gerookte zalm | gravad lax | tartaar |

Salade gamba’s 
gamba’s | knoflook | little gem | avocado | cocktailsaus | 

Gerecht van de week
vraag onze medewerkers | 

Vegetarisch
Geitenkaas 
Bulgur quinoa salade |gegrilde geitenkaas | honing |

Groente kroketjes
Groente kroketjes | huisgemaakte salsa van 
paprika en ui |

Wrap 
Groente wrap met hummus | gegrilde groente | 
balsamico | walnoten |

Portobello 
Brie | gemarineerde uien | honing | walnoot |

Gerecht van de week
vraag onze medewerkers | 

 

bijgerechten
Oerfriet 
fritessaus | 

Salade | rauwkost
wisselende salade vraag onze medewerkers |

Brood
gezouten boter | wisselende dip
(wij hebben ook glutenvrije broodjes)

Desserts 
Aardbeien
vanille-ijs | verse aardbeien | slagroom |

Dame blanche
vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom | advocaat |

Monchou
bastogne kruimel | kersen |

Pecan toffee meringue 
karamelsaus |

Kaas plankje
wisselende soorten kaas | vijgenchutney | 
crostini van krenten- en rozijnenbrood |

Scroppino
citroen-ijs | limoncello |

Chocolade
Huisgemaakte chocolade taart | vanille saus|
 

kindermenu
Onbeperkt smullen en een ijsje toe!
kinderen t/m 12 jaar: € 2,25 per levensjaar.

Tomatensoep
Wisselende soep  
Mini frikandellen 
Bitterballetjes
Poffertjes 
Stukje biefstuk 
Knakworstjes   
Pizza
Crispy chicken 

Wijnen 
Wit 	 	 Glas	 Fles
Pinot Blanc   4,75 23,50
Sauvignon Blanc  4,75 23,50
Chardonnay     5,25 24,50

Rood
Merlot    5,25 24,50
Tempranillo   5,75 26,50
Carménère   6,75 28,00

Rosé 
Grenache   4,75 23,50

Zoet Wit	
Rivaner     4,25 20,00
Tonino     4,25 20,00

Tip 
Speciale aanbieding
 
Irish Coffee € 7,00

onbeperkt a la carte € 34,50
Woensdag, donderdag en zondag  keuken geopend tot 20.30 uur*. 

Vrijdag en zaterdag keuken geopend tot 21.30 uur*, 
Desserts kunnen tot maximaal een half uur na sluitingstijd keuken worden besteld.

*Openingstijden onder voorbehoud.

De rekening van een groep delen vinden wij geen probleem. 
Alles apart afrekenen (menu + drankjes p.p.) is helaas niet mogelijk.☞

Lactosevrij                    Glutenvrij

*Veel gerechten kunnen 
gluten- of lactosevrij 
gemaakt worden door 
een bepaald item niet 
toe te voegen

Vraagt u de medewerker voor onze 
uitgebreide allergenenkaart

Let op! De menuprijs tijdens feestdagen 
kan afwijken. Raadpleeg onze website 
voor de actuele informatie.



Soep met boerenbrood wit/bruin

Tomatensoep 7,50
balletjes  |  bos ui  

Wisselende soep  7,50
vraag onze medewerkers

boerenbrood wit/bruin 

Ham/kaas gebakken ei 9,50
cocktailsaus  |  rauwkost   

Carpaccio 9,50
oude kaas | truffelmayonaise | 
gebrande pitjes | rucola  

Gerookte zalm  10,00
kappertjes | augurk | mosterd-dillesaus   

Pikante Kip 9,50
kipfilet | chilipeper | knoflook  

Brie uit de oven 9,50
honing | walnoten | rode uiencompote | rucola  
 
  

tosti’s wit/bruin 

Kaas 7,00
Ham | kaas 7,25
Hawaï 7,50 
ham | kaas | ananas 

12-uurtje
12-uurtje 13,50
Tomatensoep of wisselende soep | boerenbrood | 
ham en kaas | kroket | aardappelsalade |   
   

Eiergerechten
Geserveerd met wit of bruin brood

Uitsmijter 10,00
naar keuze uit ham | kaas | spek  
 
   

 

Kroketten
Geserveerd met wit of bruin brood

1 Kroket  5,50
2 Kroketten  8,00
  

Salades
Geserveerd met boerenbrood wit of bruin

Frisse seizoensalade 10,50
(vraag medewerkers)  

Salade met biefstukpuntjes 12,50
salade | biefstukpuntjes | teriyakisaus   

 

Gebak / ijs
Ambachtelijke appeltaart 3,75
Taart van de week  3,75
(vraag medewerkers)     

Verse slagroom  0,75
Vanille-ijs 5,50
chocoladesaus | verse slagroom | advocaat  

Dessert van het seizoen  6,00
(vraag medewerkers)  

Raketje 0,75  
 

Borrel
Bitterballen  8,50
mosterd | 8 stuks    

Gemengde warme hapjes 8,50
10 stuks  

Mini-kaassoufflés  8,50
10 stuks  

Mini loempia’s  8,50
10 stuks  

Frietje  4,50
fritessaus   

Broodplankje 5,50
dip | boter      

Plategerechten 

Geserveerd met frites en gemengde salade      

Biefstuk van de haas  24,50
rodewijnjus  |  gepofte cherrytomaat  

Pikante kip 22,50
kipfilet | chiliper | knoflook  

Gamba’s Pil Pil 22,50
knoflookolie | bosui | citroen 

Spareribs 22,50
knoflooksaus       

Kabeljauw     22,50
Kabeljauwfilet | salsa van tomaat, paprika 
en kruiden  

Wijnen 

Wit 	 	 Glas	 Fles
Pinot Blanc   4,75 23,50
Sauvignon Blanc  4,75 23,50
Chardonnay     5,25 24,50

Rood
Merlot    5,25 24,50
Tempranillo   5,75 26,50
Carménère   6,75 28,00

Rosé 
Grenache   4,75 23,50

Zoet Wit	
Rivaner     4,25 20,00
Tonino     4,25 20,00

Lunch 
12.00 uur - 16.00 uur

De rekening van een groep delen vinden wij geen probleem. 
Alles apart afrekenen (menu + drankjes p.p.) is helaas niet mogelijk.☞


