€ 15,50

Kibbeling

DINERKAART
TAKE AWAY

met remouladesaus, frites en salade

€ 16,50

Gebakken koolvisfilet
met kreeftensaus, aardappelkroketjes, groenten en
salade

€ 18,50

Black tiger gamba’s
met tomaten-pestosaus, pasta en salade

€ 17,50

Gegrild mootje zalm
met bieslooksaus, salade en aardappelrösti

€ 16,50

Groentenlasagne (v)
met warme groenten en salade

Voorgerechten
€ 11,50

Carpaccio
met oude kaas, salade en truffelmayonaise

€ 9,50

Zalmcocktail
van verse zalm met cocktailsaus

€ 8,50
€ 18,50

Kipcocktail met kerriesaus
Tapas van diverse voorgerechten
(2 pers)

Gebakken lekkerbekje van kabeljauw

€ 10,-

met ravigotesaus, frites en salade

Voor de kids

Voorgerechten zijn inclusief brood en

Frites met frikandel, kroket, kipnuggets

kruidenboter

Soepen

Vrijdag visdag!

€ 5,50

of kipschnitzel
met appelmoes en mayonaise

per persoon

Kruidenroomsoep
Tomatensoep met balletjes

1 Liter (4 pers)

€ 4,€ 4,-

€ 12,€ 12,-

De soepen dienen zelf opgewarmd te worden

Maaltijdsalade met kipkerrie en fruit

€ 4,€ 4,-

Hazelnoot bavarois
met krokante hazelnootstukjes

€ 13,50

€ 4,-

Chocolade vruchtencake
met een saus van bosvruchten

met oude kaas en truffeldressing

Maaltijdsalade diverse vissoorten

Desserts
Salted caramel cheesecake

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade carpaccio

€ 8,-

Pasta bolognese

€ 13,50
€ 13,-

€ 5,95

IJsbeker van Otelli (2 personen)
Smaken: cookie dough, kersen,
yoghurt-amarena of kaneel crunch

Maaltijdsalades zijn inclusief stokbrood

Mini dessertbuffet (2 à 3 personen)

en kruidenboter

Fantasie ijsemmertje (6 bollen ijs)
Kinderijsje

Hoofdgerechten
Gebakken kalfslever

€ 18,50

met spek, uien, aardappelgratin en groenten

Beenhammetje uit de oven (350gram)

€ 15,€ 5,€ 2,50

€ 18,50

Extra te bestellen:

€ 1,50
€ 3,-

Chocoladesaus of caramelsaus
Kersen of notenmelange

met aardappelgratin en salade

Runderstoofvlees

€ 17,-

Familie tasje

€ 17,50

Indische balletjes met ketjapsaus

met aardappelkroketjes, groenten en salade

Kalfsstoofvlees
met champignons en roomsaus, aardappelkroketjes,

Duivelse garnaaltjes (spicy)

groenten en salade

Geroosterde kip met satésaus

Angus biefstuk (200gram)

€ 22,-

medium gebakken biefstuk met knoflook/sojasaus,

€ 14,50

met zigeunersaus, frites, groenten en salade

Kipsaté

€ 16,-

met satésaus en krokante uitjes, frites en salade

Texas style BBQ ribs
met BBQ saus, frites en salade

2 personen

€ 40,-

Beef met truffeljus

frites, salade en groenten

Schnitzel

Kip in knoflookroomsaus

Basmati rijst
Gemengde salade

4 personen

€ 78,-

Cassave kroepoek
Deze gerechten zijn koelvers. Binnen 10 minuten

€ 17,-

heeft u ze warm op tafel.
Vóór 13:00uur bestellen

