Voorgerechten
Salade met gebakken spekjes en frambozen dressing

11,75

Salade met gerookte zalm, forel en makreel

14,75

Lauwwarme kipsalade met chilisaus, cashewnoten en ananas

11,50

Verse zalmcocktail met cocktailsaus

8,75

Tapassalade met diverse vis en vleessoorten

16,50

Frisse salade met grote garnalen gebakken in knoflookolie

13,75

Carpaccio van runderhaas met Parmezaanse kaas, pijnboompitten 12,50
en Balsamico topping.

Soepen
Gegratineerde Franse uiensoep

6,50

Krachtige bouillon met groentegarnituur

6,00

Stevige Hongaarse goulashsoep

6,50

Romige tomatensoep

5,75

Al onze voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Extra stokbrood 1,50 p.p.

Hoofdgerechten
Zeeduivel filet met romige Pernodsaus

25,50

Zalmfilet met dille-roomsaus

23,50

Thai special: kipreepjes in een pittige saus van paprika, ui, wortel
en cashewnoten. Geserveerd met pasta

18,50

Rib-eye van de grill met kruidenboter

27,50

Lamsrack met honing mosterd marinade

24,50

Malse ossenhaas puntjes in pittige pepersaus

25,50

Bief van de haas á la chef. Saus van paprika,chilipepers,
champignons en gefrituurde uienringen

31,50

Bief van de haas met champignonroomsaus

29,50

Bief van de haas met pepersaus

29,50

Bief van de haas met Stroganoffsaus

29,50

Hoofdgerechten
Schnitzel met champignonroomsaus

18,50

Schnitzel met pepersaus

18,50

Schnitzel met Stroganoffsaus

18,50

Schnitzel met gebakken ui en champignons

18,50

Kipsate met kroepoek en gebakken uienringen

17,50

Varkenshaas met rode pestosaus en mozzarella

23,50

Varkenshaas met champignonroomsaus

23,00

Supermalse spareribs met Sweet BBQ saus

21,50

Combi : Spareribs and Drumsticks

23,50

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

18,00

Hoofdgerechten geserveerd met bijpassend groente en aardappelgarnituur en
gemengde sla

Foekepotmenu
Krachtige groente-bouillon
***
Schnitzel met champignonroomsaus
***
Vanille roomijs met vers fruit
24,50

Menu populair
Romige tomatensoep
***
Varkenshaas met champignonroomsaus
***
Dame Blanche
32,50

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
Sorbet trio

7,75

3 soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom

Choco duo

8,75

Bruine en witte chocomousse met slagroom en chocoladesaus

Dame blanche

7,25

3 bollen vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Tiramisu met vanillesaus

7,50

Coupe Fraise ( seizoensgebonden )

8,50

3 bollen vanille roomijs met verse aardbeien, saus en slagroom

Straciatella

7,50

3 bollen straciatellaijs met warme chocoladesaus en slagroom

Advocaatje

7,00

3 bollen vanille roomijs met advocaat, noten en slagroom

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

4,00

