
Bretonse vissoep 8.00
rijkgevuld, uit eigen keuken

Boerenschnitzel 17.50
varkensschnitzel met gebakken spekjes, ui,  
champignons en een dun laagje champignonsaus

Gamba’s in knoflookolie  13.50
met friet en salade

Zalm schotel 17.50
overgoten met witte wijnsaus en vers gesneden lente ui

Bourgondische kip 16.00
in de wok gebakken kippendijen met gebakken 
champignons, gebakken ui en een overheerlijke saus

Spareribs 17.50
vers van de slager

BROODJES

Broodje carpaccio 9.90
broodje carpaccio met rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
bieslook en truffelmayonaise

Italiaanse bol Gemarineerde kip 9.90
in de wok gebakken gemarineerde kip, babyleafsla,
zongedroogde tomaatjes, bieslook en huisgemaakte 
pestomayonaise

specialiteit van het huis

Alle specialiteiten behalve broodjes worden geserveerd inclusief frites, mayo en rauwkost.



specialiteit van het huis en burgers

Baconburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, kaas, gebakken 
bacon, verse koolsalade en pulled 
pork met barbecue saus!

The Basic
100 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer en een redsaus!

Spicy Burger Salsa
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, kaas, jalapeños, 
paprika en chili-mayonaise!

Boerenburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, gebakken spekjes, 
ui, paprika en champignon met 
een Deense sandwich saus!

Italiaanse Burger
100 gram Hereford rundvlees,  
rucola, Parmezaanse kaas, rode ui, 
zongedroogde tomaten en  
truffelmayonaise!

Eggburger
100 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, kaas, gebakken ei met 
een giantsaus!

Spicy Kipburger
malse kipburger, gemengde sla, rode 
ui, komkommer, tomaat, paprika en 
chili-mayonaise!

Vega Special Burger
vegetarische tomeato burger, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, kaas en een  
redsaus!

burgers

895

495

795

795

575

595

575

Alle burgers worden geserveerd op een brioche broodje

595

Liever een menu-variant?
Verse frites, mayonaise en salade, 
meerprijs + 5.45



VOORGERECHTEN

Bretonse vissoep tip! 8.00
rijkgevuld, uit eigen keuken

Tomatensoep 5.00
uit eigen keuken

Vegetarische tomatensoep   5.00
uit eigen keuken

Champignonsoep   5.00
uit eigen keuken

Al onze soepen worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter 

Stokbrood kruidenboter 4.25
huisgemaakte kruidenboter

Rundercarpaccio 7.70
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 
rucola, cherrytomaatjes en truffelmayonaise

MAALTIJDSALADES

Salade gamba’s 12.50
met lauwwarme, in knoflook gebakken gamba’s

Salade gemarineerde kip tip! 12.50
met lauwwarme gemarineerde kipdij stukjes  
in de wok gebakken

Salade beefreepjes 12.50
met lauwwarme beefreepjes in teriyakisaus

Salade gerookte zalm 12.50
met ambachtelijke gerookte Noorse zalm en rode ui

Salade brie 12.50
met honing

Salade carpaccio tip! 12.50
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaatjes en truffelmayonaise

Alle salades worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter. Liever frites + mayonaise 
i.p.v. brood bij de salade, dat kan! Meerprijs + 1.50

voor- hoofdgerechten en salades



GAMBA’S

Gamba’s in knoflookolie 
met salade en brood  11.85
met salade en frites  13.50

Gamba’s in knoflook gegratineerd met kaas tip!
met salade en brood  13.10
met salade en frites  15.75

Gamba’s in knoflookroomsaus tip! 17.50
in de wok gebakken gamba’s met knoflookroomsaus 
en frites

Salade gamba’s 12.50
met lauwwarme, in knoflook gebakken gamba’s

PANNENKOEK

Pannenkoek naturel  5.00
Pannenkoek appel  6.10
Pannenkoek spek 6.75

Met voor de kinderen een leuke verrassing.

HEERLIJKE SCHOTELS

Alle schotels worden geserveerd met verse frites, 
rauwkost en mayo. 

Boeren schnitzel 17.50
met gebakken spekjes, ui, champignons
en een dun laagje champignonroomsaus

Bourgondische kip tip! 16.00
in de wok gebakken kippendijen met gebakken 
champignons, gebakken ui en een overheerlijke saus

Gemarineerde kippendijen tip! 16.00
in de wok gebakken huisgemarineerde kippendijen

Spareribs 17.50
vers van de slager

Kipsaté  11.00
3 stokjes met huisgemaakte satésaus

Shoarma klein (250 gr.)  13.50
Shoarma middel (375 gr.)  16.00
Shoarma groot (500 gr.)  18.50
van onze eigen slager!

Halve haan  12.75

Hotwings 13.00

Zalmfilet tip! 17.50
overgoten met witte wijnsaus en vers gesneden  
lente ui

Hete kip 13.00
stukjes kip in huisgemaakte saus met ui,  
champignons en paprika

Schnitzel * 16.00
200 gram varkensschnitzel

Biefstuk * 16.50
200 gram

* keuze uit: gebakken champignons, champignon- 
roomsaus of pepersaus

Nasi of bami 9.50
Nasi of bami speciaal  15.00
extra: portie kipsaté met satésaus

voor- hoofdgerechten en salades

HOOFDGERECHTEN Elke  ma- en woensdag onbeperkt spareribs!M.u.v. zon- en feestdagen


