
VOORGERECHTEN

 
Romige gebonden vissoep tip!   8.50
rijkelijk gevuld, uit eigen keuken

Tomatensoep (ook als vega!)  5.00
uit eigen keuken

Champignonsoep  5.00
uit eigen keuken 

Kippensoep   5.00

Al onze soepen worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

Stokbrood kruidenboter   4.75
huisgemaakte kruidenboter

Gamba’s in knoflook   8.95

Gamba’s in knoflook gegratineerd  8.95
gegratineerd met kaas

Rundercarpaccio   10.25
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
babyleafsla, cherrytomaatjes en pestomayonaise

MAALTIJDSALADES

Salade met in knoflook gebakken gamba’s   13.40
lauwwarm

Salade gemarineerde gebakken kip tip!   13.00
lauwwarm

Salade beefplakjes in teriyakisaus   13.50
lauwwarm

Kipsalade   13.00
koude gebakken kip, ananas, spekjes en cocktailsaus

Gerookte zalmsalade   13.00
ambachtelijk gerookte Noorse zalm, rode ui

Brie salade vegetarisch   12.75 
walnoten en honing

Carpacciosalade tip!   13.00
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes en pestomayonaise

Alle salades worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter

voor- hoofdgerechten en salades

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van 

ingrediënten die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Heeft u een allergie? Meld het ons.



VIS

Gamba’s in knoflook
met brood  12.50
met salade en frites  14.50

Gamba’s in knoflook gegratineerd met kaas tip!
met brood  13.50
met salade en frites  15.50

Gamba’s met knoflookroomsaus tip! 17.95
in huisgemaakte knoflookroomsaus 
met salade en frites  

Zalmfilet  18.50
met witte wijnsaus

Lekkerbek  16.95
met ravigottesaus

HEERLIJKE SCHOTELS

Alle schotels worden geserveerd met verse frites, 
mayo en rauwkost

Nasi of bami 9.95
Nasi of bami speciaal  15.25
extra: portie kipsaté met satésaus en kroepoek

Macaroni schotel  9.95
Macaroni speciaal  15.25
extra: pikant gehakt met Parmezaanse kaas

Schnitzel  16.25

 
 
Vegetarische schnitzel  16.25 
 
Boerenschnitzel 18.50

Bourgondische kip tip! 16.95
in de wok gebakken kippendijen met gebakken 
champignons, gebakken ui en een overheerlijke saus

Gemarineerde kippendijen tip! 15.95
in de wok gebakken huisgemarineerde kippendijen

Spare-ribs (naturel of zoete chili) 18.95

Kipsaté  12.00

Shoarma (250 gr.)  12.75
Shoarma veel vlees (375 gr.)  15.95

Kip pikant 16.50
kippendijen met ui in pikante saus gebakken

Stoofvlees huisgemaakt 9.95

Indische stoof huisgemaakt 9.95
pittig stoofvlees met ui en champignons

Schotel gepaneerde kipkluifjes  11.75
6 stuks met chilisaus 
 
Schotel kipfilet 14.50

Warme sauzen apart bij te bestellen  2.00
champignonsaus, satésaus of pepersaus

PANNENKOEKEN
met voor de kinderen een leuke verrassing 

Pannenkoek naturel 6.00
Pannenkoek appel 7.25
Pannenkoek Spek 7.25

voor- & hoofdgerechten en salades

HOOFDGERECHTEN
Onbeperkt spare-ribs op
woensdag  Vraag gerust
ons team


