
 

           

Voorgerechten 

Breekbrood  met kruidenboter en aioli Ⓥ         4,50 

Huisgemaakte tomatensoep Ⓥ          6,00 

Carpaccio van rund met parmezaan, pittenmix en truffelmayonaise      9,50 

Trio van vis op toast met tonijn en zalmsalade en een garnalenkroketje     10,75 

Nacho’s  met cheddar, zure room en salsa Ⓥ        7,50 

          

 

 

Maaltijdsalades 

                 Onze salades worden geserveerd met brood.  

Pikante kip met chilisaus, ananas en rode ui        11,95 

Tonijn met ui, cherrytomaat en ei           11,50 

Krokante kip met chilisaus en rode ui         10,75 

Carpaccio  met truffelmayonaise pittenmix, parmezaan en zongedroogde tomaat    12,50 

Geitenkaas  met appel, cherrytomaat, pittenmix, honing (bacon optioneel) Ⓥ    11,95  

 

                                    

 

        Voor de kleintjes 
 

Pannenkoek met stroop en suiker Ⓥ         6,95 

Frikandel, kroket of kipstukjes met frites en mayonaise of ketchup      7,95 

 

 

 

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 een gemengde salade 

 

Rundvlees hamburger ook vegetarisch mogelijk Ⓥ       13,95 

Burger van 200 gram met bacon, cheddar, rode ui, augurk, sla en hamburgersaus  
 

Krokante kipburger           13,95 

Kipburger met cheddar, rode ui, tomaat, sla en  hamburgersaus, (bacon optioneel ) 

 

Ossenhaaspuntjes           16,95 

Geserveerd met taugé en teriyakisaus 
 

Kipsaté             13,50 

Twee grote spiesen met pindasaus, gebakken ui en kroepoek    
 

Halve kip            13,50 

Gebraden kip uit de oven 
 

Spareribs            17,00 

Twee halve ribben in de smaken zoet of heet 
 

Gepaneerde varkensschnitzel           15,50 

Geserveerd met champignonroomsaus 
 

Rundvlees hotdog   ook vegetarisch mogelijk Ⓥ        13,50 

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

Warm vlees            13,50 

Licht pikant gebakken procureur met rode ui en champignons en pindasaus 
 

Pittige kip            13,50 

Kippendij met ananas en chilisaus 
 

Twee ‘Oma Bob’s’ kroketten          12,50 

Met mosterd 
 

Twee ‘van Dobben’ kaaskroketten  Ⓥ         12,50 

Met chilisaus 

 

Extra 

Portie friet   3,50 

Gemengde salade  3,00 

Champignonroomsaus  2.75   

Mayonaise   0,50 

Ketchup   0,50 

Curry    0,50 

Pindasaus   0,75 

Oorlog    1,00 

Speciaal    1,00 

Flip     1,00 

Truffelmayonaise  1,50 

 

        

 

We gaan zeer zorgvuldig om met voedsel allergieën 

en/of intoleranties. Heeft u een allergie, laat het ons weten. 


