Voorgerechten
Broodplankje met kruidenboter en aioli 6,00
Tomatensoep met kip en prei

(vegetarisch mogelijk)

Mosterdsoep met prei en spekjes

6,00

(vegetarisch mogelijk)

6,00

Champignons op toast gebakken in knoflook 8,00
Frisse gemengde salade met geitenkaas honing, walnoten, vijgen en een
honing mosterd dressing 9,00

Gamba’s gebakken in knoflook 13,00
Chickenwings met sweet chilisaus (4 stuks) 7,00
Frisse gemengde salade met gerookte zalm en een dressing van dille 12,00
Runder carpaccio met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise 12,00

Frisse gemengde salade met kip champignons, spekjes en een mosterd
dressing 9,00

Nacho’s pulled chicken 8,00
Hoofdgerechten vlees
Halve kip naturel 15,00
Halve kip Piri Piri 17,00
Kip van beppe halve kip met gebakken aardappelen daar door heen wortelen,
doperwten, spekjes, ui en champignons 18,00

Saté van de haas met satésaus, kroepoek en atjar 18,00
Burger van rund

(200 gr)

op een brioche broodje met friet en

Truffelmayonaise 18,00

Rib-eye

(200 gr)

met kruidenboter 23,00

Kipfilet met mozzarella tomaat, rucola en pesto 19,00
Vleestrio royale portie gegrild vlees met kruidenboter en chili saus 21,00

Kipschnitzel met gebakken ui, spekjes, champignons en paprika 18,00
Biefstuk

(200 gr)

met kruidenboter of gebakken ui, paprika, spekjes en

champignons 20,00

Gegrilde kipfilet met een honing mosterd saus 18,00
Varkenshaas met een champignon roomsaus 19,00

Hoofdgerechten vis
Op de huid gebakken zalmfilet met een dille saus 19,00
Grote in knoflook gebakken gamba’s met stokbrood of friet 21,00
Hele schol met remouladesaus 19,00

Hoofdgerechten vegetarisch
Groentecurry met rijst 16,00
Gevulde paprika met groente, walnoten, geitenkaas en honing 17,00
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel garnituur, warme groente,
huisgemaakte appelcompote en een frisse salade

Nagerechten
Dame blanche vanille ijs, warme chocolade saus en slagroom 7,00
Huisgemaakte soezen vanille ijs, chocoladesaus, advocaat en slagroom 8,00
Sorbet vanille ijs, vers fruit, vruchtensaus en slagroom 8,00
Gebakken suikerbrood met een bolletje vanille ijs en slagroom 8,00
Complete koffie koffie of thee met lekkernijen 9,00

Kindergerechten
Chickenwings met frietjes 8,00
Kroket of frikandel met frietjes 8,00
Kipnuggets met frietjes 8,00

Alle kindergerechten worden geserveerd met mayonaise, appelmoes en natuurlijk een
leuke verrassing.

