Wat gezellig dat u er bent.
Voor u ligt onze menukaart. Hierin is echter geen rekening
gehouden met een glutenallergie of een lactose-intolerantie.
Hiervoor hebben wij een aparte kaart opgesteld. Informeer bij
één van onze medewerkers naar deze kaart.
Om u de beste kwaliteit te garanderen werken wij alleen
met verse producten. Hierdoor kan de wachttijd tijdens drukkere
periodes langer zijn en kunnen er gerechten
op gaan.

Wilt u nog iets bijbestellen? Laat ons
tijdig iets weten zodat we dit kunnen nabrengen.
Is er iets niet naar wens? Geef dit aan bij één van
onze medewerkers en we lossen het samen op.
Wij wensen u een smakelijk eten.

Alle onderstaande voor- en hoofdgerechten zijn
ook als kinderportie te bestellen. De prijs wordt
hierop aangepast.

Soepen
Licht pittige Thaise pompoensoep met pinda crumble 6,30
{ vegan }

Romige tomatensoep 5,90
Broodplankje 4,50

{ kruidenboter - 2 spreads }

Voorgerechten
Carpaccio 10,50

{ rucola – pijnboompitten – oude kaas – truffel dressing }

Zalmcocktail 9,50
{ whiskysaus }

Duo van garnaal 9,50

{ mousse – garnalenkroket }

Spinazie feta salade 8,90
{ cashewnoten }

Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd met brood en boter.

Vleesgerechten
Lamspies 19,50

{ chutney van rode port/bosvruchten }

Biefstuk (medium) 19,30
{ paddestoelenjus }

Varkenshaas 18,90
{ brie - serranoham }

Oosterse kip 17,50

{ noodles – ketjap - groenten }

Chorizo hamburger 17,50
{ tomaat – cheddar cheese }

Varkensschnitzel 16,90
{ champignonroomsaus }

Vis en vegetarische gerechten
Zalmmoot Oriental 18,50
{ ketjap – sesam }

Stoofpotje vis 18,30

{ mediterraanse tomatensaus }

Vega hamburger 16,90

{ kaas – lichtpittige satésaus }

Wrap met licht pittig gebakken tofu 16,50
{ diverse groenten }

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, warme groenten en
mayonaise.
Supplement 2,20

{ salade 2 personen }
{ gebakken champignons }
{ gebakken uien }
{ extra saus }

