Soepen € 5,00
Tomaten crème soep
Met een wolkje room.
Franse uiensoep
Met kaas croutons.

Voorgerechten € 5,00
Gebakken Champignons
Met bosui, roomsaus gegratineerd met brie.
Gebakken gamba’s
knoflook en rosé saus uit de oven.
Carpaccio +€ 2,00
met truffelmayonaise, Parmezaanse, pijnboompitjes en rucola.
Carpaccio truffels +€ 3,00
met truffelmayonaise, Parmezaanse, pijnboompitjes en rucola en truffels.

Brood met smeersel
met aioli, kruidenboter en een tapenade.
Gemengde Salade
IJsbergsla, ui, rucola, wortel, komkommer en tomaat.

Specialiteiten € 15,00
Schotel van de Chef
Stukjes ossenhaas met groene pepersaus of champignonroomsaus.
Schnitzel
Gebakken in roomboter met citroen.
Pikante Kip
Stukjes malse kipfilet met paprika, ui en champignons in pikante saus.

Grillgerechten € 15,00
Hamburger 200 gram
Black Angus rundvlees met rode ui, cheddar kaas, tomaat en augurken.
Kipfilet van de grill
Kipfilet van de grill met champignonroomsaus.
Saté schenkel
Malse kipsaté met satésaus, kroepoek en salade.
Saté Capelletje
Malse varkenshaas saté met satésaus, kroepoek en salade.
Spareribs
Geroosterde ribben, keuze uit verschillende smaken naturel, honing of pikante.
Varkenshaas
Malse varkenshaas met groene pepersaus of champignonroomsaus.
Grote Vleesspies
Combinatie van malse varken- en kipfilet aan een spies met knoflooksaus.

Tournedos + € 2,00
Ossenhaas, het mooiste stuk van het rund.
Tournedos champignons +€ 3,00
Met champignonroomsaus.
Tournedos Peper +€ 3,00
Met groene pepersaus.
Mixed Grill + € 3,00 P.P (minimaal te bestellen voor twee personen)
ossenhaas, kipfilet, varkenshaas en spareribs.

Visgerechten € 15,00
Zalmfilet
Gegrilde zalmfilet.
Zalmfilet Schenkel
Zalmfilet met knoflook , rosésaus uit de oven.
Gamba’s
Garnalen uit de oven met tomatensaus, kappertjes, verse knoflook en witte wijn.
Mix vis
Diverse soorten vis, garnalen en mosselen met rosésaus uit de oven.
Tongfilet
Gebakken in roomboter.
Tongfilet Schenkel +€3,00
Gebakken tongfilet met mosselen , garnalen in witte wijnroomsaus.

Vegetarische gerechten € 10,00
Pasta Schenkel
Pasta met champignon en roomsaus.
Ravioli
Ravioli, pestoroomsaus en spinazie met kaas uit de oven.

Kindermenu’s € 5,00
Kipfilet +€1,50
Met frites, appelmoes en mayonaise.
Kroket
appelmoes en mayonaise.
Frikandel
Met frites, appelmoes en mayonaise.

Desserts € 5,00
Kletskoppen
Kletskoppen met vanille roomijs en slagroom.
Café Glacé
Vanille roomijs met sterke koffie, Tia Maria en slagroom.
Dame Blanche
Vanille roomijs met warme chocosaus en slagroom.
Kindercoupe
Vanille ijs met slagroom en snoepjes.

