Soepen:
Heldere of Gebonden soep van de week.

€ 5,90

soepen worden geserveerd met vers afgebakken brood en kruidenboter

Italiaanse bol:
• Gezond

€ 6,95

belegd met o.a. jong belegen kaas, ham, tomaat, ei en komkommer

• Oudwoude

€ 7,95

belegd met warme kip reepjes en verrassend garnituur

• Gerookte zalm

€ 7,95

belegd met gerookte zalm en overheerlijke garnering

• Du Paris

€ 7,95

rijkelijk belegd met gebakken spek, ui, champignons, paprika, ham en kaas

• Huzarensalade

€ 6,95

met frisse rauwkost en rijkelijke garnering

• Zalmsalade

€ 7,50

met frisse rauwkost en rijkelijke garnering

• Hawaï
belegd met ham, kaas en ananas

€ 6,95

Ei gerechten:
Maak uw keuze uit vers wit of bruin brood
• Uitsmijter beenham

€ 7,70

twee sneetjes brood met beenham en drie eieren

• Uitsmijter kaas

€ 7,70

twee sneetjes brood met jong belegen kaas en drie eieren

• Uitsmijter ham/kaas

€ 7,95

twee sneetjes brood met ham, kaas en drie eieren

• Uitsmijter Lauwersland
•

€ 8,75

twee sneetjes brood met beenham, drie eieren
en garnituur van gebakken ui, spek, champignons, paprika en tomaat

• Omelet ham

€ 7,70

geserveerd met twee sneetjes brood en boter

• Omelet kaas

€ 7,70

geserveerd met twee sneetjes brood en boter

• Omelet ham/kaas

€ 8,15

geserveerd met twee sneetjes brood en boter

• Boerenomelet
met spekjes, ui en diverse groenten, geserveerd met twee sneetjes brood en boter

€ 9,00

Lunchgerechten:
• Noordzee salade

€ 11,05

salade met garnalen, gerookte zalm, tomaat, kappertjes en een frisse dressing

• Kroketten met brood

€ 7,40

2 kroketten met brood, boter en mosterd

• Clubsandwich

€ 9,20

geroosterde broodstapel met o.a. gerookte kipfilet, mayonaise, ham,
kaas, gebakken spek en gebakken ei

• Clubsandwich speciaal

€ 11,05

geroosterde broodstapel met o.a. gerookte kipfilet, ham, kaas,
gebakken spek en gebakken ei, frites en mayonaise

• Tosti ham/kaas

€ 4,90

• Tosti hawaï

€ 5,15

belegd met ham, kaas en ananas

• Bal gehakt

€ 7,70

overheerlijke gehaktbal uit eigen keuken geserveerd met brood

• 12 uurtje

€ 8,70

kopje soep, broodje kroket en een huzarensalade

• Pannenkoek

€ 7,70

keuze uit naturel, appel, spek

• Broodje hamburger speciaal

€ 7,95

geserveerd met frites

• Broodje kroket

€ 3,70

Consumpties:
•
•
•
•
•
•
•

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee (diverse smaken)
Verse muntthee

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,85
€ 2,85
€ 3,35
€ 2,25
€ 2,95

• Appelgebak
• Kwarkgebak
• Huisgemaakte Tompouce

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

• Flesje frisdrank
• Verse jus d’orange

€ 2,30
€ 3,85

•
•
•
•
•

€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,75
€ 3,50

Bier (fles)
Speciale bieren (radler, affligem en malt v.a.)
Wijnen rood, wit, rosé per glas
Berenburg, jenevers, vieux
Buitenlands gedistilleerd of likeuren v.a.

Voor bij de borrel:
•
•
•
•

Bitterballen (portie 8 stuks)
Warm bittergarnituur (ongeveer 18 stuks)
Portie kaas
Vers afgebakken brood met kruidenboter
• Portie kipnuggets

€ 4,95
€ 8,70
€ 4,95
€ 5,70
€ 4,90

