
Bretonse vissoep 7,35
rijkgevuld, uit eigen keuken

Boerenschnitzel 16,00
varkensschnitzel met gebakken spekjes, ui,  
champignons en een dun laagje champignonsaus

Gamba’s in knoflookolie  12,55
met friet en salade

Zalm schotel 16,00
overgoten met witte wijnsaus en vers gesneden lente ui

Bourgondische kip schotel 13,90
malse stukjes kip met gebakken champignons en ui  
in pepersaus

broodjes
Broodje carpaccio 9,25
broodje carpaccio met rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
bieslook en truffelmayonaise

Italiaanse bol Beefreepjes teriyaki  9,75
in de wok gebakken beefreepjes, babyleafsla,
zongedroogde tomaatjes, bieslook en huisgemaakte 
pestomayonaise

specialiteit van het huis

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



voorgerechten
Bretonse vissoep tip! 7,35
rijkgevuld, uit eigen keuken

Tomatensoep 4,75
uit eigen keuken

Vegetarische tomatensoep   4,75
uit eigen keuken

Champignonsoep   4,75
uit eigen keuken

Al onze soepen worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter 

Stokbrood kruidenboter 4,25
huisgemaakte kruidenboter

Rundercarpaccio 7,00
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 
rucola, cherrytomaatjes en truffelmayonaise

maaltijdsalades
Salade gamba’s 11,50
met lauwwarme, in knoflook gebakken gamba’s

Salade gemarineerde kip tip! 11,50
met lauwwarme gemarineerde kipdij stukjes  
in de wok gebakken

Salade beefreepjes 11,50
met lauwwarme beefreepjes in teriyakisaus

Salade koude kip 11,50
met koude kipfilet, ananas en cocktailsaus

Salade gerookte zalm 11,50
met ambachtelijke gerookte Noorse zalm en rode ui

Carpacciosalade tip! 11,50
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaatjes en truffelmayonaise

Alle salades worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter

voor- hoofdgerechten en salades



gamba’s
Gamba’s in knoflookolie 
met salade en brood  10,25
met salade en frites  12,55

Gamba’s in knoflook gegratineerd met kaas tip!
met salade en brood  11,25
met salade en frites  13,60

Gamba’s in knoflookroomsaus tip! 16,00
in de wok gebakken gamba’s met knoflookroomsaus 
en frites

Salade met in knoflook gebakken gamba’s 11,50
lauwwarm

pannenkoeken
Pannenkoek naturel  4,75
Pannenkoek appel  5,80
Pannenkoek spek 6,25

Met voor de kinderen een leuke verrassing.

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

Nasi of bami 7,65
Nasi of bami speciaal  11,85
extra: portie kipsaté met satésaus

Macaroni schotel  7,65
Macaroni speciaal  11,85
extra: shaslick met zigeunersaus en geraspte kaas

Schnitzel * 13,90

Boeren schnitzel 16,00
met gebakken spekjes, ui, champignons
en een dun laagje champignonroomsaus

Varkenshaas * 16,00

Bourgondische kip tip! 13,90
in de wok gebakken kippendijen met gebakken 
champignons, gebakken ui en een overheerlijke saus

Gemarineerde kippendijen tip! 13,90
in de wok gebakken huisgemarineerde kippendijen

Biefstuk * 14,95

Spareribs 16,00

Kipfilet (2 stuks a 100 gr.) 11,85

Kipsaté  10,25

Shoarma klein (250 gr.)  11,85
Shoarma middel (375 gr.)  14,95
Shoarma groot (500 gr.)  17,35

Halve haan  11,85

Hotwings 11,85

Zalmfilet tip! 16,00
overgoten met witte wijnsaus en vers gesneden lente ui

Hete kip 11,85
stukjes kip in huisgemaakte saus met ui, champignons 
en paprika

Hamburgerschotel 11,85
ui, Deense sandwichsaus, ananas en een gebakken ei

* keuze uit: gebakken champignons, champignonroom-
saus of pepersaus

hoofdgerechten Onbeperkt spare-ribs opma- en woensdag  Vraag gerust
ons team


