
 
 
 Voorgerechten 
Trio van zalm      € 11,50 

Kipsalade met fruit en kerriesaus   € 10,- 

Italiaanse carpaccio met oude kaas en  

truffelmayonaise     € 12,50 

Parijse grotchampignons in kruidenroomsaus  

en bladerdeeg     € 11,75 

Salade met mini-garnalenkroketjes uit  

eigen keuken     € 10,25 

Scampi’s met knoflook, Spaanse peper 

& bieslook     € 11,50 

Etagère vanaf 2 personen met diverse  

gerechtjes  Prijs per persoon:  € 13,- 

 

*Stokbrood met kruidenboter    € 3,50 
 

Soepen 
Tomatensoep met balletjes en een  

vleugje room     € 6,- 

Heldere runderbouillon met fijne groenten  € 6,- 

Kruidenroomsoep (knoflook)    € 6,- 

Romige kerriesoep met kip en preiringen   € 6,- 

 

 

Hoofdgerechten 
Biefstukjes van de haas met portsaus   € 25,50 

Runderstoof in bier en stroop gestoofd  € 19,50 

Black Angus steak (200 gram) met  

ketjap-gembersaus     € 23,50 

Indiase lamscurry met papadums en basmatirijst  € 21.50 

Gebakken heekfilet(kabeljauw) mosterdsaus  € 21,50 

Gegrilde zalmfilet met Limburgse dillesaus  € 21,- 

Black Tiger gamba’s (gepeld) op een bedje  

van fettucini met knoflook roomsaus   € 21,50 

Groenten in krokant bladerdeeg met mozzarella 

en tomatensalsa     € 19,- 

 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse salade en 

frites 

Bij de hoofdgerechten kunt u extra groenten bestellen  

Extra aardappelkroketjes € 2,-per portie 

 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, de 

bedieningsmedewerker kan u informeren 

 
Maaltijdsalades 
Salade met gebakken kipfilet, sojasaus en  

sesamzaad     €14,50 

Salade met verschillende vissoorten     €14,50 

Salade met brie en geitenkaas     €14,50 

Salade carpaccio, oude kaas en pijnboompitjes   €15,50 

Frisse salade met verse zalm en cocktailsaus  €14,50 

 

Maaltijdsalades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter 

Frites + € 2,50 

 
Oud en vertrouwd !                                                     
Plate service 
Schnitzel met zigeunersaus     € 14,95 

Gebakken kibbeling met  remouladesaus   € 16,75 

Bbq Texas spareribs met bbq saus   € 17.50 

Kippedijensaté met kroepoek, krokante uitjes   € 17,50 

 
Gerechten zijn met frites en salade 

 

 

Dessert  
Dame Blanche    € 7,- 
Vanille-ijs, dark cookies ijs, warme chocoladesaus  

en slagroom 

 

De ‘Beukelaer’    € 7,- 

Vanille-ijs, advocaatijs, mokkasaus & advocaatsaus  

en slagroom 

 

Cheesecake           € 7,50 

Karamel brownie cheesecake, saus en slagroom 

 

Salty Caramel     € 7,- 

Hazelnootijs, salty karamelijs met verse gebrande  

noten, caramelsaus en slagroom 

 

Arnhems meisje     € 7,50 

Bladerdeeg met appel, banketbakkersroom en  

kaneel-ijs      

 

Tip een heerlijk glaasje dessertwijn   € 5,- 


