Uiensoep met kaas twister
Wortel-gember soep, crème fraîche en koriander
Soep van de Chef

7,50
7,00
6,50

Carpaccio van ossenhaas
Truffel mayonaise, pijnboompitten en Grana Padano
Mozzarella sticks
Tomaten salsa, rucola, balsamico glaze, pijnboompitten,
cherrytomaten
Gamba’s
Gebakken in rode boter, groene kruiden, knoflook,
citroen, brood
Heilbot & Haring
Gerookte heilbot, zure haring, rode bieten salade, forel
eitjes
Flammkuchen Prosciutto
Crème fraîche, rode ui, feta, zongedroogde tomaat,
rucola
Stokbrood met smeersels

12,95

Wordt geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes
Keuze uit: kibbeling, kipkrokantjes, kroket, mini
kaassoufflés of frikadel
Keuze uit: kipsaté of spare-ribs

8,50

9,95

12,75

9,75

4,95

8,95
9,95

Onze salades kunt u als voor- of hoofdgerecht bestellen
Bij de hoofdgerecht salades heeft u de keuze
uit brood of frites
Salade gerookt zee duo
10,50/17,00
Zalm en heilbot, French dressing, kappertjes, rode ui,
citroen
Salade ossenhaaspuntjes
10,50/17,00
Gebakken in teriyakisaus, ui, paprika, champignon,
sesamsoja vinaigrette, sesamzaadjes
Salade Geitenkaas
kan ook zonder spek!
9,50/15,50
Geitenkaas pakketje, dadel, geroosterde pecannoten,
spek, honing-tijm dressing
Salade kip
10,00/16,00
French dressing, kip, gebakken spek, paprika, ui,
croutons, kerriemayonaise

Spare-ribs … pittig of zoet afgelakt
Knoflook- en cocktailsaus, salade, koolsla
Saté van kippendij
Kroepoek, salade, pindasaus, huisgemaakte atjar en
gefruite uitjes
Saté van varkenshaas
Kroepoek, salade, pindasaus, huisgemaakte atjar en
gefruite uitjes

20,50
17,75

19,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en saus, wilt u
groenten of salade
of iets anders extra kunt u dit naar wens bestellen:
Groene salade
3,50
Groenten van de week
3,50
Gebakken champignons en ui
3,50
Frites met mayonaise
3,50
Linguini
Gamba’s, mosselen, witte wijn, room, cherrytomaten
Zalmmoot
Dragonmosterd

19,50
18,50

Tournedos
Keuze uit: - Kruidenboter
- Gorgonzola uit de oven
- Jus van sjalotten en port
- Pepersaus
Cheesy bacon burger
Sla, tomaat, augurk, spek, ui, cheddar, huisgemaakte
BBQ saus
Varkens rib roast 275 gram
Gepekeld en gekruid, pepersaus
Kalfsribeye
Kruidenkorstje, brie uit de oven, truffel-roomsaus

22,50

Groene asperge courgette burger
Tomatensalsa, sla, komkommer, bietensalade
Romige truffellinguini
Champignon, pijnboompitten, rucola, Grana Padano,
cherry tomaat
Triple cheezzz fondue
Brood en wisselende groentjes en rauwkost

15,75

FEESTJE? VERGADERING?
Kijk op onze website voor meer
informatie

15,75

18,75
18,50

16,50

20,50

