
 
Soepen 
Heldere groentensoep   €6,- 

Licht gebonden tomatensoep   €6,- 

Romige kerriesoep met kip en preiringen  €6,- 

Kruidenroomsoep met een vleugje knoflook €6,- 

 

Soepen zijn inclusief stokbrood met kruidenboter 

 

Panini’s 
Panini tosti met ham en kaas             €7,00 

Panini met brie, tomaat en honing   €9,00 

Panini Hawai met ham, kaas en ananas           €8,00 

 

Lunchgerechten 
Twaalf uurtje    €9,50 

3 sneetjes brood met ham/kaas,  

kroket en een ei 

 

Twee Bourgondische kroketten  €8,50 

met brood of frites 

 

Boerenomelet met brood of friet  €9,50 

 

Uitsmijters 
Uitsmijter kaas    €8,- 

Uitsmijter ham    €8,50 

Uitsmijter ham en kaas   €8,75 

Uitsmijter rosbief    €8,75 

 

Koude broodjes 
Rustiek brood gezond met  

gekookte ham en kaas                   €9,- 

Rustiek brood verse zalm         €12,50 

Rustiek brood kipkerrie   €9,75 

Rustiek brood  eiersalade              € 8.50 

Rustiek brood ham/kaas   €7,50 

Rustiek brood met carpaccio, truffelmayonaise, 

sla en oude kaas              €12,50 

Club sandwich van boerenbrood, kip, spek, 

komkommer, tomaat, sla        €9,75  

Club sandwich  van boerenbrood met  
verse zalm/gerookte zalm en ei    € 12,50                         

 
Warme broodjes 
Boerenbrood met gebakken champignons, spek, 

ui, ham en gegratineerde kaas    €9,75 

 

 

Boerenbrood, pikante kip,   

champignons, ui en chilisaus   €9,75 

 

Maaltijdsalades 
Salade met gebakken kipfilet, sojasaus en sesamzaad  €14,50 

Salade fruits de mer (diverse 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  

Mayo + € 1,- 

 

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 

 

Voor de Kleintjes 
Tot 12  jaar 

 
Friet met frikandel    €5,75 

Friet met kroket    €5,75 

Friet met kipnuggets   €5,75 

Friet met kipschnitzel   €5,75 

 

Naturel pannenkoek    €6,50 

Pannenkoek met appel   €8,50 

Pannenkoek met spek   €8,50 

 

Kindertosti                    €3,50  

2 sneetjes wit brood met ham/kaas 

 


