Voorgerechten
Salade Caprese: tomaat,mozzarella, olijfolie en uienringen

12,50

Salade met scampi’s in knoflookolie

16,75

Verse zalmcocktail met cocktailsaus

9,75

Salade met gerookte zalm, forel en makreel

16,75

Kipsalade met chilisaus, cashewnoten en ananas

13,75

Carpaccio

13,75

Salade met dun gesneden runderhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
Balsamicodressing.

Soepen
Tom Kha Kai soep ( thai )

7,00

Gegratineerde Franse uiensoep

6,75

Krachtige bouillon met groentegarnituur

6,25

Stevige Hongaarse goulashsoep

6,75

Romige tomatensoep

6,00

Al onze voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Extra stokbrood 2,00 p.p.

Hoofdgerechten
Runder RIB-Eye v/d grill met kruidenboter

26,50

Vleesspies v/d grill ( kalf, lam en rund ) met knoflooksaus

20,00

Malse ossenhaas puntjes in pittige pepersaus

27,50

Bief van de haas met gebakken champignons en
uien

32,50

Bief van de haas met champignonroomsaus

32,50

Bief van de haas met pepersaus

32,50

Bief van de haas met Stroganoffsaus

32,50

Scampi’s in oosterse saus met groenten en tagliatella

26,50

Gebakken zalmfilet

25,50

Met dille-roomsaus en citroen

Hoofdgerechten
THAI SPECIAL:

19,50

Kipreepjes in echte thaise saus van paprika,ui,wortel en cashewnoten.
Geserveerd met pasta.

Schnitzel met champignonroomsaus

20,50

Schnitzel met Stroganoffsaus

20,50

Schnitzel met gebakken ui en champignons

20,50

Kipsate met kroepoek en gebakken uitjes

19,50

Varkenshaaspuntjes in Oosterse saus

23,50

Supermalse spareribs met Sweet BBQ saus

26,50

Vegetarische pasta met tomaatjes, champignons, ui en
rode pesto saus.

18,50

Hoofdgerechten geserveerd met bijpassend groente en aardappelgarnituur en
gemengde sla

Foekepotmenu
Krachtige groente-bouillon
***

Schnitzel met champignonroomsaus
***

Dame blanche
27,50

Kindermenu
Kopje soep naar keuze ( meerprijs 4,00 )
Frietjes met:
Kipnuggets of frikandel of kroket of bitterballen of halve schnitzel en
appelmoes.
Kinderijsje met verrassing
9,75 zonder soep

( geen wijzigingen in de menu’s mogelijk )

Desserts
Yoghurtijs met warme bosvruchten en slagroom

8,75

Choco duo

8,75

Chocomousse, chocolade ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Stracciatella

7,50

3 bollen stracciatellaijs met warme chocoladesaus en slagroom

Dame blanche

7,25

3 bollen vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Mango sorbet

7,50

2 bollen sorbetijs mango, 1 bol vanilleijs, stukjes mango, mangosaus en slagroom

Dame noir

8,00

3 bollen chocoladeijs met warme chocladesaus en slagroom

Kinderijsje
2 bollen vanille roomijs met chocoladesaus, slagroom en een verrassing

4,50

