Voorgerechten:
- Stokbrood met smeersel:
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en Aioli.

€5,95

- Carpaccio:
Dun gesneden Runderbiefstuk, rucola, pitten en kaas. €11,50
Keuze uit pesto of truffeldressing

- Zalmtartaartje:
tartaartje van gerookte zalm, rode ui en tomaat.

€9,95

- Gebakken Gamba’s:
Gepelde gamba’s gebakken in kruidenboter.

€9,95

- Vegetarisch tartaartje:
tartaartje van munt, tomaat en rode ui.

€8,75

SOEPEN:
Tomatensoep (Vegetarisch)
Groentesoep met balletjes

€5,50
€5,50

Soep van de dag (vraag het de bediening!)

€5,50

Broodplankje:
Boerenbrood en stokbrood met 3 smeersels:
Kruidenboter, pesto en Aioli. Een bakje knoflookOlijven en een lekker kaasje.
€14,95

Voor de kleintjes een versnapering:
- Zalmmootje met frites. Mayonaise en appelmoes.
- Kipsaté met frites. Mayonaise en appelmoes.
- 2 pannenkoekjes met chocosaus en spikkels.
- Frites, mayonaise en appelmoes met keuze uit:
Frikandel, Kroket, Knakworst. Kipnuggets of Bitterballen.

€9,95
€8,95
€5,00
€7,25

Hoofdgerechten:
-

Kipsaté:
gemarineerde kippendijfilet met satésaus, gebakken ui, atjar en kroepoek.
Varkenshaas:
Lekker mals stuk vlees met gebakken ui en champignons.
Diamanthaas:
Mooi Mals stuk vlees van rund met gebakken ui en champignons.
Schnitzel “De Versnapering”:
Grote schnitzel met gebakken ui en champignons.
Zalmmoot:
Mooie zalmmoot op de huid gerookt, met honing.
Kaasfondue:
Met brood, groente en kleine stukjes vlees en vis.

€16,95
€18,50
€21,75
€17,50
€19,95
€22,50

Vegetarisch:

- Vegetarische hamburger:
Broodje hamburger met ui, kaas en champignons.

€16,95

- Vegetarische schnitzel:
Schnitzel met kaas, champignons en ui.

€16,95

- Groente omelet:
Met frites en pittige mayonaise.

€16,95

- Kaasfondue:
Met brood en diverse groentes.

€20,50

Maaltijd Salades:
- Geitenkaas, met o.a. Rucola, walnoot en rozijnen.
- Pittige kip, met o.a. chilidressing en gebakken ui.
- Zalm, met o.a. Rode ui, honingmosterd dressing en rozijnen.
- Carpaccio, met keuze uit truffeldressing of pesto.
- Tonijn, met o.a. wortel en ei.
- Veggie, met diverse groentes. (Vegetarisch)

€14,95
€15,95
€15,95
€15,95
€14,95
€14,95

