Voorgerechten
Breekbrood met kruidenboter en aioli

4,50

Huisgemaakte tomatensoep

6,00

Carpaccio van rund met parmezaan, pittenmix en truffelmayonaise

8,95

Trio van vis op toast met tonijn en zalmsalade en een garnalenkroketje

8,50

Maaltijdsalades
Onze salades worden geserveerd met brood. Frites tegen meerprijs

Pikante kip met chilisaus, ananas en rode ui

10,95

Tonijn met ui, cherry tomaat en ei

11,50

Krokante kip met chilisaus en rode ui

10,75

Carpaccio met truffelmayonaise pittenmix, parmezaan
en zongedroogde tomaat

11,50

Geitenkaas met appel, cherry tomaat, honing, pittenmix en bacon

10,25

Voor de kleintjes
Pannenkoek met stroop en suiker
Frikandel, kroket of kipstukjes met frites en mayonaise of ketchup

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
ma t/m zo: 9.00 - 17.00 | vr: tot 20.00

6,95
6,95

We gaan zeer zorgvuldig om met voedsel allergieën en/of
intoleranties. Heeft u een allergie, laat het ons weten

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en gemengde salade

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

14,95

Gepaneerde varkensschnitzel
Geserveerd met citroen

12,50

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

11,95

Warm vlees
Licht pikant gebakken fricandeau met rode ui en champignons en pindasaus

11,75

Pittige kip
Kippendij met chilisaus en ananas

11,95

Twee ‘Oma Bob’s’ kroketten met mosterd

10,50

Twee ‘van Dobben’ kaaskroketten met chilisaus

10,95

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

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
ma t/m zo: 9.00 - 17.00 | vr: tot 20.00
.

We gaan zeer zorgvuldig om met voedsel allergieën en/of
intoleranties. Heeft u een allergie, laat het ons weten

