
  
  



  

 

 

Carpaccio      950 cent 

sla, pittenmix, zongedroogde tomaatjes, 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

Kleine salade met gerookte zalm   950 cent 

ei, tomaat, komkommer, pittenmix, roomkaas en 

een broodje 

Kleine salade met geitenkaas V    950 cent 

walnoten, spekjes, druiven, honing en een broodje 

Tomatensoep met balletjes    600 cent 

Tomatensoep V      600 cent 

Dagsoep V      600 cent 

Seizoensoep               dagprijs 

 

Breekbrood met diverse smeersels V   550 cent 

tomatentapenade, kruidenboter, aioli 

 

 

 

Tomatensoep met balletjes, klein kopje   350 cent 

Tomatensoep V  klein kopje    350 cent 

Dagsoep V klein kopje     350 cent 

 

Pannenkoek V      600 cent 

met stroop en poedersuiker 

Friet met frikandel      600 cent 

4 frikandelletjes en appelmoes 

Friet met bitterbal      600 cent 

4 bitterballen en appelmoes 

Friet met kaassoufflé V      600 cent 

4 kaassoufflétjes en appelmoes 

 

 

Salade met gerookte zalm  1350 cent 

ei, tomaat, komkommer, pittenmix, roomkaas en 

een broodje 

Salade met geitenkaas V  1350 cent 

walnoten, spekjes, druiven, honing en een broodje 

 
    De volgende gerechten serveren wij met friet en salade 

 

Gehaktbal uit de jus   1350 cent 

van de keurslager 

Broodje Hamburger   1450 cent 

met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus 

Broodje Cheeseburger   1450 cent 

met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus 

Broodje Vegaburger V   1450 cent 

met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus 

Kipsaté     1450 cent 

met atjar, kroepoek en satésaus 

Kogelbiefstuk    1550 cent 

met pepersaus of kruidenboter 

Zalmfilet    1550 cent 

met Hollandaisesaus 

 

2 vleeskroketten   1050 cent 

2 groentekroketten V   1050 cent 

2 garnalenkroketten   1350 cent 

 

Portie friet      400 cent 

 

 

 

 

 

Kinder softijsje      150 cent 

met discodip of nootjes       50 cent 

Verpakt ijs         vanaf 100 cent 

 

Coupe ijs (softijs)     600 cent 

met aardbeiensaus en slagroom 

met chocoladesaus en slagroom 

met karamelsaus en slagroom 

Coupe ijs (softijs)       850 cent 

met advocaat en slagroom 

IJskoffie       650 cent 

softijs met koffie, karamelsaus en slagroom 

Warm appelgebak     550 cent 

met softijs en slagroom 

Kaasplank 1 pers     650 cent 

diverse binnen- en buitenlandse kazen, 

vijgenchutney, appelstroop, nootjes en een broodje 

 

V = Vegetarisch verkrijgbaar 

 

Voorgerechten 

Voor de kinderen 

Hoofdgerechten Nagerechten 


