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HOOFDGERECHTEN (geserveerd met dikke frieten, mayonaise en gemengde salade)      

tot 20.00 uur te bestellen

klein groot

Sate van de varkenshaas met satesaus 200 of 300 gram 11,00 16,00

Spareribs, zoet of pittig 500 of 750 gram 12,50 17,50

Varkenshaas in peperroomsaus 200 of 300 gram 10,00 15,00

Biefstuk met rode wijnjus 200 of 300 gram 15,00 20,00

Scampi’s in knofl ook-tomatensaus 9 of 14 stuks 14,00 21,00

Vis van de restaurantkaart, vraag ernaar dagprijs

Vlees van de restaurantkaart, vraag ernaar dagprijs

Pasta’s (geserveerd met gemengde salade)

Spaghetti carbonara, roomsaus met spek, ui, champignons en parmezaan 11,00

Spaghetti met kastanjechampignons, tomaat en geitenkaas  11,00

Lasagne van geroosterde groenten, bechamel en mozzarella  10,00

Pizza’s (met tomatensaus en kaas)

Tonijn, anjovis, olijf, kappertjes en rode ui 10,00

Rauwe ham, pesto, cherrytomaat en rucola 10,00

Champignons, cherrytomaat, rode ui en artisjok 10,00

Diner

BELEGDE BROODJES (keuze uit wit en bruin biologisch brood)

tot 17.00 uur te bestellen

Belegen schapenkaas met truff elmayonaise en gemarineerde tomaatjes 6,00

Boerenslagersham met mosterdmayonaise en pickles 6,00

Gerookte kipfi let met kerriemayonaise, augurk en pittenmix 6,00

Rauwe ham met tapenade van olijf en paprikacoulis 6,00

Gezond met ham, kaas, komkommer, tomaat, radijs en ei 6,00

Carpaccio van rund met pesto, parmezaan en rucola 6,00

Carpaccio van kalf met truff elmayonaise, parmezaan en rucola 7,00

Geitenkaas met aceto balsamicostroop, pluksla en cashewnoten 7,00

Gerookte zalm met piccalilly, radijs, komkommer en rode ui 7,00

VOORGERECHTEN & SOEP

tot 20.00 uur te bestellen

Carpaccio van rund met pesto, parmezaan en rucola 7,00

Carpaccio van kalf met truff elmayonaise, parmezaan en rucola 8,00

Gerookte kipfi let met kerriemayonaise, pickles, croutons en pluksla 8,00

Rauwe ham van het Livarvarken met meloen, salade en walnoot 8,00

Gerookte zalm met piccalilly, radijs, komkommer en rode ui 10,00

Soep van de dag 5,00

Bourgondisch brood met knofl ookboter 3,50
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Lunch




