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voorgerechten

salades

Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter

Caesar Salade
8,95
Met verse groene salade met knapperige kipfiletstrips,
croutons, een gekookt ei en Caesar-dressing

Tomatensoep
Versbereide tomatensoep, uit eigen keuken!

4,50

Groentesoep
Rijkgevulde groentesoep, uit eigen keuken!

4,50

Broodmandje
3,95
Stokbrood wit en bruin geserveerd met kruidenboter
en knoflooksaus
Carpaccio van runderhaas
Met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise

Carpaccio Salade
9,50
Met verse groene salade, rundercarpaccio, rucola,
parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes en truffelmayonaise
Vega Salade
8,50
Met verse groene salade met brie, mais, rode ui,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten en honing/
mosterd dressing

8,95
Slaatje
Met 2 bollen huzarensalade en diverse toppings

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie ? meld het ons.

2,50

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat en salade.
U kunt ook kiezen voor gebakken aardappeltjes meerprijs van € 1,00
Mixed-Grill
13,50
trio van kip, rund en varken met saus naar keuze*
Shoarma
9,95
keuze uit knoflooksaus, whiskeysaus of shoarma saus
Schnitzel schotel
Heerlijke huisgemaakte schnitzel
Zigeuner schnitzel met warme zigeunersaus

Shaslick met shaslicksaus

10,95

Varkenshaas saté met pindasaus

11,95

Kipsaté met pindasaus

11,95

Spareribs
12,95
gemarineerde spareribs van het huis met BBQ-saus

Boerenschnitzel
met spekjes, ui en champignons

13,50

Champignon-ui schnitzel
met gebakken champignons en/of ui

12,95

Patat met mayonaise en ketchup
en keuze uit een frikandel, kroket
of kipnuggets, incl. drinken
en een verrassing!

9,95

10,95

Jäger schnitzel met heerlijke champignonsaus 13,50

Kidsmenu

Kipschnitzel met saus naar keuze*

9,95

Chickenwings
pittige wings 10 stuks met chili saus

10,95

Nasi of Bami
met saté, ei, atjar en kroepoek

10,75

Halve Haan
heerlijke gekruide halve haan

9,95
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