HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP

5,95

UIENSOEP

5,95

CARPACCIO
met truffelmayonaise, pittenmix en Parmezaan

8,95

TRIO VAN VIS MET TOAST
huisgemaakte tonijnsalade, zalmsalade en een garnalenkroketje

8,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en gemengde sla
NAPOLEON BURGER
rundvlees hamburger (200 gram) op een broodje met hamburger saus, sla,
bacon, cheddar, rode ui en augurk

12,95

KROKANTE KIPBURGER
op een broodje met hamburger saus, sla, tomaat en cheddar (bacon optioneel)

12,95

KIPSATÉ
2 grote spiesen met pindasaus, gebakken ui en kroepoek

12,50

OSSENHAASPUNTJES
gebakken in de teriyaki saus met champignons, ui en taugé

14,50

GEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL

11,95

HOTDOG
met mayonaise, ketchup, mosterd, augurk, sla, gefruite ui en oude kaas

11,95

VEGETARISCHE BURGER
op een broodje met hamburger saus, sla, cheddar, rode ui en augurk

12,95

VEGETARISCHE HOTDOG
met mayonaise, ketchup, mosterd, augurk, sla, gebakken ui en oude kaas

11,95

WISSELEND MAANDGERECHT
vraag een van onze medewerkers

9,95

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
Ma t/m Do: 9.00 - 17.00 | Vr: 9.00 - 21.00
Za: 9.00 - 17.00 uur | Zo: 9.00 - 16.30

Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergieën en/of intoleranties.
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
FREE

Geserveerd met brood en boter
WARME PIKANTE KIP
met chilisaus, ananas en rode ui

9,75

CAESAR
met ansjovis, ei, Parmezaan, bacon, kip en croutons

11,50

KROKANTE KIP
met chilisaus

10,75

CARPACCIO
met truffelmayonaise, Parmezaan, pittenmix en zongedroogde tomaat

11,50

GEITENKAAS (WARM)
met appel, cherry tomaat, honing, pittenmix en spek

9,95

APPELTAART

4,20

CHEESECAKE

4,10

DUO BREEKBROOD
met aioli en kruidenboter

4,25

PORTIE FRITES

3,00

MAYONAISE

0,50

KROKET
met frites en appelmoes

6,75

KROKANTE KIPSTUKJES
met frites en appelmoes

6,75

PANNENKOEK
naturel met stroop en poedersuiker

6,75

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
Ma t/m Do: 9.00 - 17.00 | Vr: 9.00 - 21.00
Za: 9.00 - 17.00 uur | Zo: 9.00 - 16.30

Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergieën en/of intoleranties.
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
FREE

