AFHAALMENU
BESTELLEN KAN VIA 0486 461 226
WOENSDAG T/M VRIJDAG 16:00 T/M 20:00
ZATERDAG EN ZONDAG 15:00 T/M 20:00

Voorgerechten

Tomatensoep

€ 5.00

gebonden soep met een scheutje room

Champignonsoep
gebonden, romige soep met verse

€ 5.00

champignons

Kippensoep

€ 5.00

heldere, rijkgevulde soep met prei

Dagsoep
wisselende soep

Carpaccio met pesto- of truffelmayo

€ 5.00
€ 11.00

met gemengde salade, pittenmix,
gemarineerde tomaatjes en Parmezaanse kaas

Salade met gemarineerde kip

€ 11.95

gemengde salade, rode ui, komkommer, cherry
tomaatjes, Parmezaanse kaas en
tuinkruidendressing

Salade met geitenkaas
gemengde salade, rode ui, komkommer,

€ 11.95

cherrytomaatjes, walnoot, appel en
honingdressing

Salade met gerookte vis
gemengde salade, rode ui, komkommer, cherry

€ 14.00

tomaatjes, gerookte zalm , paling, makreel en
een 2-tal scampi's

Zalmcocktail
zalm met een huisgemaakt cocktailsausje

Bonbon
gerookte zalm gevuld met hollandse garnalen

Pasteitje
huisgemaakte runderragout en champignons

Scampi's
gebakken scampi's in knoflookolie

€ 8.50
€ 10.95
€ 8.50
€ 10.95

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Hoofdgerechten - vlees
€ 16.95

Schnitzel
gepaneerde varkensfilet

€ 18.95

Varkenshaas
ambachtelijke hollands gerecht, rose gebakken

Lendebiefstuk

€ 20.95

deze Ierse steak (220 gram) wordt gesneden
van de zijlende

€ 25.95

Tournedos
biefstuk van de runderhaas

€ 23.95

Bavette
deze flanksteak wordt geserveerd met
gebakken uien

Ossenhaaspuntjes

€ 20.95

pittig gemarineerde puntjes van de ossenhaas

Duo-spies
van kipfilet en varkenshaas

Kip-spies
twee spiezen van kipfilet

Saté
stukjes gemarineerde varkenshaas met

€ 16.95
€ 16.95
€ 18.50

satésaus

Mixed-grill
kipfilet, biefstuk van de haas, varkenshaas en

€ 21.95

een wisselend gerechtje

No-ribs
spareribs zonder bot, licht pittig gemarineerd

€ 17.95

Warme sauzen
Roomsaus
Pepersaus
Satésaus
Stroganoffsaus
Gebakken champignons

€ 1.80
€ 1.80
€ 1.80
€ 1.80
€ 3.00

Hoofdgerechten - Vis
€ 19.95

Zalmfilet
geserveerd met een vissausje

€ 19.95

Zeebaarsfilet
met ravigottesaus

€ 19.95

Scampi's
gemarineerde scampi's gebakken in
knoflookolie

Hoofdgerechten - Vega
Vegetarisch stoofpotje

€ 16.95

Bij al onze hoofdgerechten serveren wij warme groente, salade, rauwkost, friet
en mayonaise

Voor de kleintjes
€ 6.50

Poffertjes

Frites

€ 2.25
€ 2.75
€ 3.00

zonder
met
speciaal

Frikandel

€ 2.00

Kipnuggets

€ 2.00

Nagerechten
Hemelse modder

€ 5.00

ijs met huisgemaakte chocolademousse en slagroom

Coupe caramel
ijs met stroopwafelstukjes, caramelsaus en slagroom

Amarene coupe
ijs met amarene schepijs met amarene kersen en

€ 5.00
€ 5.00

slagroom

Sorbet
ijs met vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

€ 5.00

