Voorgerechten
Al onze voorgerechten worden geserveerd met broodjes en kruidenboter

Dagsoep
klein
Wisselend aanbod uit het huisgemaakte assortiment van de chef

€ 4,00
€ 5,50

Tomatensoep
Romige soep met balletjes en een scheutje room

klein

€ 4,00
€ 5,50

Uiensoep
Goedgevulde uiensoep, gegratineerd met kaas

klein

€ 4,50
€ 6,00

Vissoep
Rijkelijk gevuld met zalm, garnalen en witvis

klein

€ 5,50
€ 7,25

Salade Caprese
€ 7,50
Plakjes tomaat en mozzarella met gemengde salade en Balsamicodressing
Vispalet
Een combinatie van gerookte zalm, forel, makreel en paling
geserveerd met huisgemaakte cocktailsaus

€ 11,00

Viscarpaccio
Gerookte zalm op een wasabi mayonaise, geserveerd met gefrituurde
kappertjes, pijnboompitjes, salade en limoen-koriander dressing

€ 11,00

Carpaccio
Dungesneden rundvlees van de ossenhaas, met pijnboompitjes, pesto
zongedroogde tomaten, rucola, olijven, Parmezaanse kaas en Balsamico

€ 11,00

Proeverij
Samenstelling van diverse voorgerechten, zodat u niet hoeft te kiezen....
Te bestellen vanaf 2 personen

€12,50 p.p.

Maaltijdsalades
Al onze salades worden geserveerd met versgebakken broodjes en kruidenboter

Chèvre
Zacht gesmolten, lauwwarme geitenkaas
Met honing, pijnboompitten en walnoten

€ 15,00

Grieks
Gemengde salade met paprika, olijven, feta kaas,
zongedroogde tomaten, rode ui en pijnboompitjes

€ 15,00

Crispy chicken
Knapperige kipfilet op gemengde salade, geserveerd met BBQ saus

€ 16,50

Scampi’s
Salade met 12 gepelde en gebakken scampi’s,
zongedroogde tomaten en rode ui, geserveerd met romige knoflooksaus

€ 16,50

Liever frietjes erbij? Dat kan voor € 2,50 p.p.

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
warme groenten en versgebakken frites met mayonaise

Vlees
Spies van varkenssaté
Overgoten met pindasaus, geserveerd met kroepoek, atjar,
krokante uitjes, en saladegarnituur

€ 18,50

Gepaneerde varkensschnitzel
Met saus naar keuze*

€ 19,00

Spare ribs
Geserveerd met saladegarnituur, knoflook– en chili saus

€ 21,50

Malse Parelhoen
Met saus naar keuze*

€ 19,50

Runderentrecote
€ 21,50
Heerlijk mals vlees, mooi gegrild en geserveerd met een saus naar keuze*
Mixed Grill
Combinatie van kipfilet, varkenshaas en sparerib met saus naar keuze*

€ 23,50

Tournedos
Gebakken naar uw wens, met een saus naar keuze*

€ 26,50

*U heeft keuze uit de volgende sauzen:

Champignonroomsaus, pepersaus, satésaus of Bearnaise saus

hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
warme groenten en versgebakken frites met mayonaise

Vis
Witvis

€ 16,50

Filet van een witte, zachte vis, geserveerd met romige bieslooksaus

Kabeljauw

€ 19,50

Op de huid gebakken filet van deze populaire vis.
Geserveerd met een romige kreeftensaus

Zalmfilet

€ 21,50

Mooi gebakken zalmfilet uit de oven in witte wijnsaus

Sliptongetjes

2 stuks

€ 20,50

In roomboter gebakken sliptongetjes
met Hollandaise saus

3 stuks

€ 24,50

Vegetarisch
Deze hoofdgerechten worden geserveerd met salade in plaats van warme groenten
Pasta

€ 13,50

Penne pasta met zongedroogde tomaten, olijven, feta, pesto
en Parmezaanse kaas

Tortilla Vega

€ 14,50

Gevuld met geroerbakte groenten, gegratineerd met kaas,
geserveerd met chilisaus

Val Dieu
Zacht, licht gesmolten kaasje, geglaceerd met honing,
geserveerd op een bedje van groenten tagliatelle bestaande uit courgette,
zoete aardappel, rode biet en wortel

€ 16,50

