kaart tot 17.00 uur

Gebak
Warme appelpunt met vanille-ijs en slagroom
Warme appelpunt met slagroom
Appel strudel met vanillesaus en slagroom
Diverse soorten gebak

4.6
3.6
4
3.3

Wafels
Wafel met aardbeien en slagroom
Wafel met warme kersen en slagroom
Wafel met warme chocoladesaus en slagroom
Wafel met ijs en slagroom
Wafel met suiker en slagroom
Wafel met boter en suiker

8
7.8
7.5
6.6
5.6
5

Poffertjes
Poffertjes dubbel met suiker en boter
Poffertjes met suiker, ijs en slagroom
Poffertjes met suiker en slagroom
Poffertjes met suiker en boter

9.5
6.5
5.5
5

Pannenkoeken
Pannenkoek met warme kersen en slagroom
Pannenkoek met spek en kaas
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met kaas
Pannenkoek met boter en suiker/stroop

8.5
7.5
7
7
7
6

kaart tot 17.00 uur

Stokbroodjes
Warme Geitenkaas op desem baguette met honing,
serranoham en noten

Gezond met ham en kaas
Kipkerrie
Gebakken boerenham met honingmosterdsaus
Rosbief met verse peper
Pikante gehaktstaaf met satésaus
Italiaans ham/kaas/tomaat/salami/oregano gesmolten uit de oven
Hawaï ham/kaas/ananas gesmolten uit de oven
Filet Americain Speciaal mayo, ei, ui en ketchup
Filet Americain met ui-ringen

9
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6

Meergranen / Italiaanse bol
Biefstukreepjes teriyaki champignons, paprika en
ui (extra friet +2.00 )

Gerookte zalmfilet met dillesaus
Rundercarpaccio met honingmosterdsaus en parmezaanse kaas
Gebakken kippenlevertjes met champignons, ui en spek

9.8
9.8
9.8
9.8

Wraps
Gevuld met gekruide kip knoflooksaus en salade
Gevuld met gerookte zalm kruidenkaas en salade

8.5
8.5

Sandwiches
B.L.T: bacon, sla, tomaat, ei, komkommer, mayonaise en augurk
Kip: sla, tomaat, ei, komkommer, mayonaise en augurk

7.8
7.8

Trio Vis
Drie mini broodjes belegd met gemarineerde scampi’s,
krabsalade en gerookte zalm

12.5

kaart tot 17.00 uur

Soepen & Voorgerechten
Salade scampi’s met mini broodje
Rundercarpaccio met mini 2 broodje
Scampi’s in knoflookolie, champignons, ui en stokbrood
Vissoep met toast en roomboter
Uiensoep met gegratineerde croûton
Tomatensoep met mini broodje
Brood met smeersels

8.5
9.5
9.5
7
5
4.5
5.5

Tapas plank: 2 pers ( De gehele dag te bestellen )
Sparerib, Serranoham, salami, gehaktballetjes in pikante saus,
gerookte zalm, crevettes, nachos, krabsalade, oude kaas, kruidenkaas,
olijven, Amsterdamse uitjes, tapenade, kruidenboter, mini broodjes

25

Borrel / Nachos
Borrelgarnituur 12 stuks luxe mix met chilisaus en mayo
Portie bitterballen 8 stuks met mosterd
Nachos met kaas, ui, tomaat, salsasaus en guacamole
Nachos de luxe met kaas, rode ui, gehakt, guacamole,
crème fraîche en salsasaus

9.9
6.8
7.5
9.5

Vegetarisch
Wrap gewokte groenten met meatless in honing-chilisaus
Kaaskroketten met salade, friet of brood
Groente omelet gegratineerd met kaas en brood
Vega 12 uurtje: uiensoep - salade, kaaskroket, kaas en brood
Vegaburger bruine bol, sla, guacamole, chutney, augurk, tomaat
en honing/chilisaus (extra friet +2.00 )

Tagliatelle met groenten roomsaus en kaas

12.5
8.2
8.5
9.5
11
15

kaart tot 17.00 uur

Lunchgerechten
Garnaalkroketten met brood
Scampi’s in knoflookolie, champignons, ui en stokbrood
Rundvlees kroketten met brood of friet
Frikandellen met brood of friet
Uitsmijter rosbief verse peper en brood
Uitsmijter met meegebakken ham & kaas en brood
Uitsmijter met spek en brood
Omelet met ham & kaas en brood
Omelet speciaal met ham, kaas, tomaat, ui, champignons en brood

14.5
9.5
8
8
8.5
7.5
7.5
7.5
8.5

Twaalfuurtjes
Vis: Vissoep - salade met krab, zalm, garnalenkroket en brood
Vlees: Tomatensoep - salade, kroket, ham, kaas en brood
Vega: Uiensoep - salade, kaaskroket, kaas en brood

13.5
9.5
9.5

Salades
Vis met gerookte zalm, gemarineerde scampi’s , makreel, langoustines
en mini broodjes

13.5

Rundercarpaccio met Grana Pardano, zadenmix, truffelmayonaise
en mini broodjes

12.5

Geitenkaasje met honing op een bedje van salade, gebakken spek,
zadenmix en stokbrood

Kip met spek, zadenmix, salade en focaccia brood

11.5
11.5

Voor de kids (t/m 12 jaar)
Spareribs met frietjes appelmoes en mayo
Smulbox Box vol met verrassingen
Kroket of frikandel met frietjes, appelmoes, mayo

9.5
7.5
6.5

kaart tot 17.00 uur

Vis
Zeeuwse gebakken mosselen met champignons, ui,
en remouladesaus

Visstoofpotje met aardappelpuree, gegratineerd

met kaas

19.5
17.5

Vlees
Black Angus Biefstuk met saus naar keuze:
champignonroomsaus / pepersaus

Kipsaté XL 250 gr
Angus Burger 200 gr, Italiaanse of bruine bol, rucola,
augurk, tomaat, ui, kaas en jalapeñosaus

20
15.5
13.5

Deze gerechten worden met friet en salade geserveerd

Ribs
Spareribs Smokey Jack Daniels
Spareribs Zoet
Spareribs Pittig

21
20
20

De spareribs worden met friet, salade en 2 sausjes geserveerd

Pasta’s
Tagliatelle met kip champignons, Parmezaan en room
Tagliatelle met carpaccio van rundvlees, rucola, zadenmix
en Parmezaan schilfers

Tagliatelle met groenten roomsaus en kaas

15
15
15

Nagerechten
Vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom
Warme kersen met vanille-ijs en slagroom
Dame blanche vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom
Appel strudel met vanille-ijs en slagroom

7.5
6.5
6
5

