Lunch, borrelhap & diner

Dinerkaart
VOORGERECHTEN

Soep van de Chef

€ 7,50

Carpaccio van rund

€ 11,50

Zalmbonbon

€ 10,50

Tartaar van gele biet

€ 9,50

Champignons Dordogne

€ 9,50

~ wekelijks wisselende soep
~ met huisgemaakte pesto, balsamico, parmazaan en pijnboompitten
~ met huisgemaakte tonijnsalade en dille mayonaise
~ met gepofte tomaat, geitenkaas en creme fraiche
~ met huisgemaakte Knoflooksaus
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter

HOOFDGERECHTEN

Saté van kippendijen

€ 17,50

Boeren Schnitzel

€ 18,50

Ossenhaaspuntjes

€ 22,50

Gestoofde lamsschenkel

€ 21,50

Stoofpot van de Chef

€

Op de huid gebakken Zalmfilet

€ 21,50

Vangst van de Chef

€

Vegetarische stoofpot

€ 17,50

Zoete aardappeltaart

€ 18,50

~ met atjar tjampoer en satésaus
~ met spek, ui, champignons en diverse groenten
~ met tagliolini, truffelsaus, verse groenten en parmezaan
~ met knolselderijpuree en seizoensgroenten
~ wekelijks wisselend stoofpotje
~ met een blanke botersaus

~ wekelijks wisselende vangst
~ van diverse groenten en paddestoelen met gele rijst
~ met onder andere gorgonzola, spinazie en champignons
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en salade

??

??

Dinerkaart
VOOR DE KLEINTJES

€

7,50

Pasta met rode saus
~ gehakt en groenten

Frieten met appelmoes en mayonaise
~ frikandel, kroket of kipnuggets

NAGERECHTEN

Dame blanche

€ 8,50

Wentelteefjes

€ 8,50

Witte chocolade panna cotta

€ 8,50

Huisgemaakte parfait

€ 8,50

Stoofpeertjes

€ 8,50

~ vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom
~ met kaneelijs en slagroom
~ met een coulis van rood fruit

~ van Deventer koek met slagroom
~ met vanille ijs en crunchy amandelen

Lunchkaart

van 12:00 - 16:30 uur

BROODJES

Keuze uit boerenbrood wit óf meergranen óf zuurdesem stokbrood

Jong belegen of oude kaas

€ 7,50

Carpaccio van rund

€ 11,50

Warme beenham

€ 9,50

Pulled chicken

€ 9,50

Bospaddenstoelen tapenade

€ 10,50

Geitenkaas

€ 10,50

Tonijnsalade

€ 9,50

Gerookte zalm

€ 11,50

~ met een klein rauwkost garnituurtje
~ met huisgemaakte pesto, balsamico, parmazaan en pijnboompitten
~ met honingmosterdsaus
~ langzaam gegaarde kip met een frisse koolsalade
~ met feta, rucola en pijnboompitten
~ lauwwarm, met appel en een honingdressing
~ huisgemaakt, met rode ui
~ met kappertjes en een dille dressing

TOSTI’S

Keuze uit boerenbrood wit of meergranen

Ham en/of kaas

€ 6,00

Kaas, tomaat en ui

€ 6,50
€ 6,50

Tuna melt

EIERGERECHTEN

keuze uit boerenbrood wit of meergranen

Uitsmijter ham en/of kaas (spek + €1,- )

€ 9,00

Omelet ham en/of kaas

€ 9,50

Omelet champignons

€ 9,50
€ 10,50

Boerenomelet

~ ui, spek, champignons en diverse groenten

Lunchkaart

van 12:00 - 16:30 uur

SALADES

Carpaccio van rund

€ 13,50

Gerookte zalm

€ 13,50

Geitenkaas

€ 13,50

Ossenhaaspuntjes

€ 13,50

~ met huisgemaakte pesto, balsamico, parmazaan en pijnboompitten
~ met kappertjes en dille dressing
~ lauwwarme geitenkaas met appel en honing mosterddressing
~ gebakken in oosterse dressing
Onze salades worden geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter

WARME GERECHTEN

Soep van de chef

€ 7,50

Oma Bob’s rundvleeskroketten

€ 9,50

Oma Bob’s groentekroketten

€ 9,50

Huisgemaakte gehaktbal

€ 9,50

Saté van kippendijen

€ 16,50

Pannenkoek

€ 7,50

~ wekelijks wisselende soep
~ op twee sneden boerenbrood wit -of meergranenbrood (met friet +1,50)
~ op twee sneden boerenbrood wit -of meergranenbrood (met friet +1,50)
~ op twee sneden boerenbrood wit-of meergranenbrood (met friet +1,50)
~ met zuurdesem stokbrood (met friet +1,50)
~ keuze uit verschillende toppings: ham, kaas, spek, appel (+1,00)

Lekker bij de borrel
BORRELHAPJES

Bitterballen
Vegetarische loempiaatjes
Olifantenpootjes (mini frikandelletjes)
Kaassouffleetjes
Kipnuggets
Calamares
Bittergarnituur klein
Bittergarnituur middel
Bittergarnituur groot

8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks
10 stuks
20 stuks
30 stuks

Bakje pinda’s		
Portie jong belegen boerenkaas		
Portie oude kaas		
Portie olijven		
Broodplankje met huisgemaakte kruidenboter		
Broodplankje met huisgemaakte smeersels		
Broodplankje met huisgemaakte tonijnsalade		

€
€
€
€
€
€

6,00
7,00
6,00
6,50
6,00
7,00

€ 9,00
€ 15,00
€ 20,00
€
€
€
€
€
€
€

3,00
7,50
8,00
6,00
6,00
7,50
8,00
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