
MENUkaart

Rosbief carpaccio met truffelmayonaise 10.70

2 Visloempia’s licht gekruid met garnalen en witvis 9.50
geserveerd met een spicy saus

2 Vietnamese loempia’s met verse groenten en spicy saus  8.70

Snacktrek bieterbal, leffebal & kaasloempia’s    * 8.80

Brood met smeersels huisgemaakte smeersels   5.40

Dagsoep 5.25

Voorgerechten

2 kroketten op een kadet 5.50

2 (rundvlees)kroketten met brood 7.00

Gezond     * 8.50

Landbrood wortel-martino 8.50

Broodje rosbief met truffelmayonaise 8.90

Landbrood kaas-rucola kroketjes 9.25

Kipsaté met brood 9.70

Lunchduo dagsoepje met broodje gezond 11.50

Salade rosbief met Parmezaanse kaas & mosterddressing  12.50

Vraag naar onze vegetarische salade van vandaag.

Landbrood 2 garnalenkroketten 13.50

Lunchgerechten

vanaf 17.00 uur

12.00 - 15.00 uur

Nagerechten
Zomerzon pastel de nata met vanillesaus en een bol vanille roomijs  8.50

SUE toetje proeverijtje met yoghurtijs  8.00

Chouffe coffee warmgestookte likeur van het bekende  6.00
biermerk La Chouffe met slagroom

Vers van de boer 3 bollen vanille-ijs met aardbeien  5.70
en slagroom

Advocaatje leef je nog 3 bollen vanille-ijs met advocaat  5.25
en slagroom 

Dame Blanche 3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus  5.25
en slagroom

Bitterballen 10 stuks  5.50

Leffe bitterballen 6 stuks  7.80

Oude kaas loempiaatjes 8 stuks  7.80

Gemengde bittergarnituur 12 stuks  7.90

Brood met tapenade & kruidenboter 5.70

Nacho’s uit de oven met kaas en jalapeno pepers  6.50

Portie olijven 4.00

Cheesbitesbord een kaasexplosie om te delen. 13.50
nacho’s, kaasbites, rode ui, tomaat, jalapenos, kaas en dip

> Heeft u een allergie? Meld dit, wij denken graag met u mee.

> 1 tafel = 1 rekening

> Alles wordt vers bereid en dat kost tijd.

       vegetarisch           * kan ook vegetarisch

Lekker bij de borrel

Hoofdgerechten

Zalm op groentjes met curryroomsaus  18.50

Vispannetje met basilicumsaus en koolsalade  18.50

Ossehaaspuntjes met groentjes en afgeblust met cognac  19.50

Varkenshaasmedaillons met spekjes & champignonroomsaus 18.75

Kipsaté 14.75

Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes.
Extra brood 2.50

Witte rijst 2.50

Aardappelkroketjes 2.50

vanaf 17.00 uur

Pizza vanaf 12.00 uur

Geweun mozzarellakaas 8.00

Dienketok salami, pepperoni & mozzarellakaas   9.00

Netwakwou champignons, rode ui, jalapenos, olijven & mozzarellakaas 9.50

Jeellekker ham, ananas & mozzarellakaas     * 9.50

Oosterse stoof met salade 15.25

Paddenstoelen stoofpotje met hüttenkäse, munt & cashewnoten  14.75

Stoverij vanaf 17.00 uur

Broodje grillkaas 5.00
Soepje 3.50

VOOR DE KIDS
Minipizza 6.50
Friet met snack & appelmoes 5.50


