Voorgerechten
Broodplankje

€5,90

Heerlijk vers brood van de plaatselijke bakker geserveerd met kruidenboter en aioli

Warme voorgerechten
Heldere soep van de week

€ 5,90

Vraag een medewerker naar de huisgemaakte verse soep van deze week

Gebonden soep van de week

€ 5,90

Vraag een medewerker naar de huisgemaakte verse soep van deze week

Kruidige champignons

€ 7,95

Gebakken champignons in een overheerlijke tuinkruidenmarinade

Vegetarische mini loempia’s

€ 8.15

Groenten-loempiaatjes in een pittige chilisaus

Koude voorgerechten
Carpaccio

€ 11,00

heerlijke rundercarpaccio met frisse salade, pijnboompitten en Grana Padano

Serranoham met meloen

€ 10,00

Frisse meloen gegarneerd met verse serranoham

Trio van vis

€ 11,50

Huisgemaakte tonijnsalade gegarneerd met gerookte paling en gerookte zalm

Vegetarische carpaccio

€ 9,20

Tomatencarpaccio met geitenkaas en een frisse salade

Alle warme en koude voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter

Hoofdgerechten
Vleesgerechten
Biefstuk

€ 25,70

Door onze ambachtelijke slager geselecteerde, malse biefstuk van de haas

Varkensschnitzel

€ 18,25

Rijk gemarineerde overheerlijke schnitzel

Kipspies

€ 17,40

Overheerlijke kipspies van maar liefst 200 gram

Bourgondische schotel

€ 27,50

vleesschotel met onder andere kip, varkensvlees en rundvlees
(speciaal voor de grote eter)

Bij bovenstaande gerechten kunt u kiezen uit een champignonroomsaus, stroganoffsaus,
zigeunersaus, satésaus of een garnituur van gebakken champignons uien en spek

Spareribs

€ 19,30

Door onze ambachtelijke slager geselecteerde, rijk bevleesde spareribs geserveerd
met overheerlijke sauzen

Rundvlees stoofpotje

€ 18,25

Huisgemaakt stoofpotje van boterzacht rundvlees

Gevulde Varkenshaas

€ 20,25

Varkenshaas gevuld met champignon, ui en riperkrite kaas

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappeltjes, friet, een frisse salade en een
wisselende daggroente

Visgerechten
Snoekbaarsfilet

€ 19,00

boterzachte snoekbaarsfilet, geserveerd met mosterd- en remouladesaus

Sliptong met sausjes

€ 20,50

overheerlijke sliptong, geserveerd met mosterd- en remouladesaus

Scholfilet Picasso

€ 18,45

smakelijke scholfilet geserveerd met vers fruit

Vegetarische gerechten
Vegetarische wrap

€ 17,20

Rijk gevulde groenten wrap met gesmolten kaas

Vegetarisch stoofpotje

€ 18,75

Huisgemaakt groenten stoofpotje

Veganistische “kip”-spies

€ 18,25

Spies op basis van soja, geserveerd met zigeunersaus of satésaus

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappeltjes, friet, een frisse salade en een
wisselende daggroente

Kindermenu’s
Kroket met patat, appelmoes en mayonaise

€ 7,95

Frikandel met patat, appelmoes en mayonaise

€ 7,95

Kipnuggets met patat, appelmoes en mayonaise

€ 7,95

Poffertjes

€ 6,45

De kindermenu’s zijn inclusief kinderijsje

Nagerechten
Coupe vanille

€ 5,90

Dame blanche

€ 6,45

Sorbet

€ 7,15

Âld wiif

€ 7,15

Vanille ijs met advocaat en slagroom

Vanille ijs met kersen en slagroom

€ 7,15

Huisgemaakte tompouce met chocolademousse

€ 5,90

Café glacé

€ 6,70

Kinderijs

€ 3,55

