
Wilt u onze
cafetariakaartmet snacks inzien? 
Vraag gerust

ons team

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische 
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie? Meld het ons.

voorgerechten
Al onze soepen worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter
 
Champignonsoep 4,50
rijkgevulde boeren champignonsoep, uit eigen keuken!
 
Groentesoep 4,50
rijkgevulde boeren groentesoep, uit eigen keuken!
 
Soep van het seizoen  5,50
vraag onze bediening naar de huidige soep 
van het seizoen  

Brood plankje met kruidenboter los 3,50

Carpaccio van runderhaas  8,95
met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,  
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise

maaltijdsalades
 
Caesar Salad 9,50
verse groene salade met gerookte kipfilet, croutons, 
parmezaanse kaas, afgemaakt met Caesardressing

Gerookte Zalm Salade   10,50
verse groene salade met gerookte zalm, kappertjes, 
honing/mosterd dressing, pijnboompitten en rode ui

Vega Salade 8,50
verse groene salade met brie, mais, rode ui, zongedroog- 
de tomaat, pijnboompitten en honing/mosterd dressing

Tonijn Salade 9,75
verse groene salade met tonijn, rode ui, mais,  
gekookt ei, cherrytomaatjes, komkommer en  
honing/mosterd dressing

Slaatje 2,75
2 bolletjes rundvlees salade, ei, wortel, augurk en  
zilver uitjes, saus naar keuze

voorgerechten, salades
en hoofdgerechten



voorgerechten, salades en hoofdgerechten

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade. 

U kunt ook kiezen voor gebakken aardappelen meerprijs van +€ 1,00  

Kidsmenu
Friet met appelmoes en keuze uit 
een frikandel, bitterballen, 
kipnuggets/fingers of  
knakworst en een ijsje 

595

Mixed-Grill  11,50
trio van kip, rund en varken met saus naar keuze*

Shoarma  9,50
met knoflooksaus

Döner kebab       9,50

Schnitzel  8,95
met saus naar keuze*

Kipschnitzel 8,95
met saus naar keuze*

Kibbeling 9,95
geserveerd met ravigottesaus

Boerenschnitzel  10,50
met spekjes, ui en champignons                                                                                    

Varkenshaas spies  11,50
met saus naar keuze*

Spareribs 11,95
gemarineerde spareribs van het huis met BBQ-saus

Chickenwings  8,50
pittige wings (10 stuks) met piri-piri saus

Nasi of Bami  8,95
met saté, ei, rauwkostsalade en kroepoek

Halve Haan  8,50
met piri-piri saus      

Hete kip      8,50 

Saté                                                                                      8,95

* saus naar keuze: champignonsaus, satésaus, 
   zigeunersaus of pepersaus                                              


