Geachte gast,
Voor u ligt onze menukaart

Naast onze gerechten op deze kaart serveren
wij van maandagavond tot en met vrijdagavond
ook een wisselende dagschotel voor 10,75

Heeft u een allergie of dieetwensen laat het ons
dan even weten.

Eet smakelijk!

Voorgerechten

Geitenkaas

10,75

warm met spek en honing
Carpaccio

11,75

dun gesneden ossehaas met truffelmayonaise, oude kaas en pijnboompitjes
Garnalencocktail

14,75

hollandse garnalen met stukjes appel en whiskysaus
Vegetarische salade

10,75

witte kaas, olijven, tomaatjes en stukjes appel
Duo van vis

13,75

gerookte paling en zalm met mosterddilledressing
Proeverij voor 2 pers.
selectie van onze koude voorgerechtjes

29,75

Soepen
Romige tomatensoep

5,75

Pittige franse mosterdsoep

5,75

Romige champignonsoep

5,75

Traditionele groentesoep

5,75

Mandje stokbrood met kruidenboter en tapenade

5,75

Salades
Kipsalade

11,75

lauwarme kipfilet met pesto, stukjes appel, prei en tomaatjes
Scampisalade
gebakken scampi met stukjes appel en chili/ketjapsaus

14,75

Vleesgerechten
Tournedos

25,75

Wienerschnitzel

15,75

Varkenshaasje

17,75

Ossenhaaspuntjes

21,75

Vleesduo (ossehaas en varkenshaas)

22,75

Ribeye

20,75

Combinatiegerecht

23,75

roergebakken ossenhaaspuntjes met scampi's

Wissel garnituur

3,00

met gebakken uitjes, spekjes, paprika en champignons
Gebakken champignons

2,50

Pepersaus

2,00

Champignonsaus

2,00

Stroganoffsaus

2,00

Al onze vleesgerechten worden geserveerd met salade/
groente/gebakken aardappelen en frites

Pikante kipreepjes

16,75

uit de wok
Kip of varkenshaassaté

16,75

met kroepoek en pindasaus
Spareribs

21,75

met knoflook en barbecuesaus

Maaltijdsalades
Kipsalade

15,75

lauwarme kipfilet met pesto, stukjes appel, prei en tomaatjes
Scampisalade
gebakken scampi met stukjes appel en chili/ketjapsaus

Maaltijdsalades worden geserveerd met frites en
gebakken aardappelen

19,75

Visgerechten
Sliptongetjes
3 stuks in boter gebakken

27,75

2 stuks in boter gebakken

19,75

Zalmfilet

17,75

gebakken en apart geserveerd met hollandaisesaus
Zeebaarsfilet

18,75

op de huid gebakken en apart geserveerd met witte wijsaus
Gamba's
in knoflookolie gebakken

Al onze visgerechten worden geserveerd met salade/groente
gebakken aardappelen en frites.

20,75

Vegetarische gerechten
Uit de wok

16,75

noedels met gebakken champignons, prei in chili/ketjapsaus
geserveerd met salade

Vegetarisch Duo

16,75

Cordonbleu en een pesto carré
geserveerd met salade/groente/frites en gebakken aardappelen

Vegetarische maaltijdsalade
witte kaas met balsamico dressing, stukjes appel en tomaatjes
geserveerd met frites en gebakken aardappelen

15,75

Kleine mensjes menu (tot 10 jaar)
Voorgerechtje
Soepje naar keuze

3,25

Hoofdgerechtje
Frikandel met frites

5,75

Kroket met frites

5,75

Kipnuggets met frites

5,75

Schnitzel met frites

7,75

Spareribs met frites

8,75

kipsatè met frites

7,75

deze gerechtjes worden geserveerd met appelmoes
en mayonaise
Pannenkoekje

4,75

met suiker of stroop

Nagerechtje
Kinderijsje
vanille of aardbeiensmaak

3,25

Nagerechten
Bitterkoekjes ijstaartje

7,75

met slagroom
Chocoladeijstaartje

7,75

met slagroom
Dame blanche

6,75

vanilleijs met slagroom en warme chocoladesaus
Kaatmossel

7,75

vanilleijs met advocaat /slagroom en warme chocoladesaus
Dessert 't Wissel

7,75

bosvruchtenjoghurtijs met saus, vers fruit en slagroom
Sorbet

7,75

vanille en aardbeienijs met vers fruit/saus/sevenup en slagroom
Tarte Tartin

8,75

klein appeltaartje met vanilleijs en slagroom
Crème Brûlèe

7,25

met slagroom
Chocoladetaartje

6,75

met vloeibare vulling en slagroom
Klein ijsje
bolletje vanille en een bolletje aardbeienijs met slagroom

4,00

Speciale koffie's
Irish coffee

7,75

koffie met Ierse whisky, bruine suiker en slagroom
French coffee

7,75

koffie met Grand Marnier en slagroom
Spanisch coffee

7,75

koffie met Tia Maria en slagroom
Breton coffee

7,75

koffie met franse cognac, bruine suiker en slagroom
D.o.m. coffee

7,75

koffie met Dom Benedictine, bruine suiker en slagroom

Warme drankjes
Koffie/decafè

2,75

Cappuccino

2,95

Espresso

2,75

Dubbele espresso

4,75

Latte machiato

2,95

Warme chocolademelk

2,85

slagroom

0,50

Thee

2,50

