VOORGERECHTEN
STOKBROOD MET SMEERSEL

Stokbrood met huisgemaakte romige kruidenboter en Aioli.

€ 5,95

CARPACCIO
Dun gesneden runderbiefstuk, geserveerd met rucola, pittenmix & Parmezaanse kaas.

€ 11,50

ZALMTARTAARTJE
Heerlijke zalm, met rode ui en tomaat, geserveerd op een bedje van rucola.

€ 9,95

GEBAKKEN GAMBA’S
Gepelde gamba’s gebakken in kruidenboter.

€ 9,95

VEGETARISCH TARTAARTJE
Gemaakt van rode ui en tomaat, geserveerd op een bedje van rucola.

€ 8,75

SOEPEN
TOMATENSOEP (vega)

€ 5,50

GROENTESOEP

€ 5,50

SOEP VAN DE DAG

€ 5,50

BROODPLANKJE
BROODPLANKJE
Een Hollands broodplankje met boerenbrood, stokbrood, 3 smeersels: pestoboter,
tapenade en alioli, een bakje olijven en een lekker kaasje

€ 8,75

VOOR DE KIDS
KINDERMENU PANNENKOEKEN
Twee pannenkoeken met chocoladesaus en spikkels

€ 5,95

KINDERMENU SNACK
Een frikandel, kroket of kipnuggets. Geserveerd met patat, appelmoes en mayonaise

€ 5,95

KINDERMENU KNAKWORST
Drie knakworsten, geserveerd met patat, appelmoes en mayonaise

€ 5,95

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat, mayonaise en sla

KIPSATÉ
Gemarineerde kippendijfilet, geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek

€ 16,95

VARKENSHAAS
Een malse varkenshaas met gebakken uitjes en champignons

DIAMANTHAAS

Een malse diamanthaas met gebakken uitjes en champignons

SCHNITZEL “DE VERSNAPERING”

Een schnitzel van ca. 250gr. met gebakken uitjes en champignons

ZALMMOOT

Op de huid gebakken zalmmoot

KAASFONDUE

Traditionele kaasfondue geserveerd met brood, groente en kleine stukjes vlees / vis

€ 18,50

€ 20,75

€ 16,50

€ 18,95

€ 20,50

SALADES
GEITENKAAS
Met rucola, walnoot en rozijnen

€ 13,95

PITTIGE KIP
Met chili-dressing, augurk en gebakken uitjes

€ 15,95

ZALM
Met rode uien, honingmosterd-dressing en rozijnen

€ 15,95

CARPACCIO
Met pesto, pittenmix en Parmezaanse kaas

€ 15,95

VEGETARISCHE GERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat, mayonaise en sla

VEGETARISCHE BURGER / SCHNITZEL
Geserveerd met patat, mayonaise en sla

€ 13,95

GROENTE OMELET
Geserveerd met patat, pittige mayonaise en sla

€ 14,95

KAASFONDUE
Geserveerd met patat, mayonaise en sla

€ 18,50

SALADE VEGGIE
Geserveerd met patat, mayonaise en sla

€ 13,95

DESSERTS
APPELGEBAK
Met vanille-ijs en slagroom

€ 6,75

DAME BLANCHE

€ 6,75

CHEESECAKE
Met vruchtensaus, vanille-ijs en slagroom

€ 7,50

CHOCOMUFFIN
Met vruchtensaus, vanille-ijs en slagroom

€ 6,75

KWARKTAART
Met vanille-ijs en slagroom

€ 6,75

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.

