Maaltijdsalades

Hoofdgerechten

Geitenkaas
Geitenkaas, gemengde salade, noten,
zongedroogde tomaat, rode ui, dressing
en bruinbrood met boter

€ 12.5

Saté van de haas
Gemarineerde varkenshaasspies met
satésaus, seroendeng en kroepoek

€ 17.5

Zalmmoot
Op de huid gebakken zalmmoot
met dillesaus en citroen

€ 20.5

Smoked BBQ burger *
Runderburger met sla, tomaat, augurk,
rode ui, cheddarkaas, crispy bacon en
smokey barbecuesaus

€ 15.5

Carpaccio
€ 13.5
Rundercarpaccio, gemengde salade, zongedroogde
tomaat, rode ui, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
truffelmayonaise, dressing en bruinbrood met boter

Beetroot veggie burger
*
Burger op basis van biet en wortel met
sla, hummus, rode ui en avocado

€ 15.5

Zalm
€ 15
Gerookte zalm, gemengde salade, gepocheerd ei,
zongedroogde tomaat, avocado, dressing en
bruinbrood met boter

Voor- en bijgerechten

Bovenstaande plates worden geserveerd met friet,
een frisse salade en mayonaise.

Breekbrood
Breekbrood met aioli en
bieten-geitenkaas spread

€ 5.5

Tomaten-crèmesoep
Tomaten-crèmesoep met room,
geserveerd met bruinbrood en boter

€6

Groentelasagne
€ 14.5
Lasagne op basis van ui, tomaat, aubergine,
rode en groene peper, courgette, spinazie en kaas
Geserveerd met een frisse salade

Carpaccio
Rundercarpaccio, rucola melange,
zongedroogde tomaat, truffelmayonaise,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

€9

Coq au vin
€ 18.5
Gemarineerde kippendijen gesmoord in
rode wijnsaus met zilveruitjes en spek
Geserveerd met gegrilde groenten, friet en
mayonaise

Bietencarpaccio
Dun gesneden rode biet, rucola melange,
rode ui, peper, zout, balsamico crème en
pijnboompitjes

€ 8.5

€ 8.5

kids

Insalata caprese
Verse mozzarella, tomaat, basilicum en
Balsamico crème
Puntzak friet
Met mayonaise

€ 3.8

* Go Skinny
Wissel je friet en burgerbroodje in voor een grote
groene salade (burger geserveerd op de salade)

Kindermenu
Friet met kroket, frikandel of kaassoufflé,
mayonaise en appelmoes

STAY IN TOUCH

Vegetarisch

Veganistisch

€ 5.5

Patatje Rendang
€ 12.5
Patat met Indonesisch stoofvlees, bosui,
seroendeng, atjar, kroepoek en mayonaise

Deze gerechten zijn ook te bestellen met glutenvrij brood

Gerechten kunnen sporen bevatten van pinda’s, noten, vis, ei, soja, melk, schaaldieren, weekdieren,
glutenbevattende granen, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet en lupine.

