Openingsuren
Maandag en Dinsdag Gesloten.
Woensdag t.e.m. Zondag.
Geopend vanaf 11:00u tot …

Keuken geopend van 11:30u tot 20:00u.
Vrijdag en Zaterdag keuken geopend tot 21:00u.
Mits reservatie kunnen deze wijzigen.
1 rekening per tafel. Bankcontact vanaf 20€.

Geen Creditcard, Visa of Mastercard.

Voorgerechten
Onze voorgerechten worden standaard zonder brood
geserveerd dit om verspilling te voorkomen .
Tomatensoep of seizoensoep

4.00€

Artisanale kaaskroketjes

10.00€

Artisanale kaas- en garnaalkroketjes

11.00€

Artisanale garnaalkroketjes

12.00€

Kikkerbillen in lookboter

10.00€

Escargots met kruidenboter

10.00€

Toast champignon

10.00€

Slaatje kip en spek

10.00€

Scampi lookboter

10.00€

Vers gesneden rundercarpaccio met olijfolie,
parmezaan, rucola en pijnboompitten

10.00€

Brood met smeersels 1st

3.00€

Brood met smeersels 2st

5.50€

Door de diversiteit van onze kaart kunnen voorgerechten niet
samen met lunch- of hoofdgerechten geserveerd worden.

Hoofdgerechten vlees
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes,
kroketjes of brood en slaatje of anders vermeld.
Supplement rijst, puree of aardappel in de schil

1.00€

Videe met slaatje

18.00€

Kipfilet met saus naar keuze*

18.00€

Stoofvlees van traaggegaarde varkenswangetjes

18.50€

Ribbetjes met honing marinade of pikante BBQ-saus

19.00€

Supplement verse ananas of gegrilde mais

1.50€

Varkenshaasje met saus naar keuze*

19.90€

Steak chateau met saus naar keuze*

19.90€

Chateau 600g 2pers met warme groenten en saus*

48.00€

Varkenshammetje met saus naar keuze*

19.90€

*peperroom, champignonroom, bearnaise,
vleessaus of graanmosterdsaus.

Hoofdgerechten vis
Scampi lookboter of curryroom

19.90€

Zalm op een bedje van prei met roomsaus

19.90€

Kabeljauw met seizoensgroentjes en bearnaise

19.90€

Vispannetje met min. 4 verschillende soorten vis

20.00€

Dagmenu mits reservatie 14.50€

Maaltijdsalades
Salade warme kipfilet en verse ananas

19.00€

Salade scampi en gerookte zalm

19.90€

Salade geitenkaas met honing en spek

18.00€

Pasta
Spaghetti bolognese

14.00€

Pasta scampi

19.90€

Pasta carbonara

16.00€

Vegetarisch
Pasta pesto met sud a sol en pijnboompitjes

16.00€

Vegetarische lasagne

14.00€

Veganistische chilli

15.00€

Vegetarische videe

18.00€

Kinderkaart
Voorgerechten
1 Kaaskroket

5,50€

1 Garnaalkroket

6,50€

Kindertomatensoepje met balletjes

3,00€

Hoofdgerechten
Standaard met frietjes en appelmoes geserveerd.
Curryworst, vissticks of kippets

6,50€

Extra curryworst

2,00€

Kinderspaghetti

7,00€

Prinsessenhapje (videe)

9,50€

Kipfilet met appelmoes

10.00€

Ribbetjes

12,00€

Mosselen seizoen

14,00€

Mayonaise, ketchup of tartaar

0.50€

Extra appelmoes

1,50€

Kidsslaatje

1,00€

Dessert
Kinderijs 2 bolletjes ijs met snoepjes en room

4.50€

Vanille, chocolade, aardbei of mokka
Zie aparte ijskaart buiten of in de gang voor handijsjes

Lunchkaart tot 14:00uur
Krok uit het vuistje met mayonaise of ketchup

4,50€

Krok meneer

7,50€

Krok madame

8.50€

Krok verse ananas

8,50€

Krok tomaat ui

7,50€

Krok gerookte zalm

9,00€

Uitsmijter kaas of hesp

9,00€

Uitsmijter kaas en hesp

10,00€

Uitsmijter gerookte zalm of rauwe ham

10,00€

Broodje kaas of hesp*

5,50€

Broodje kaas en hesp*

6,50€

Broodje geitenkaas spek en honing*

9.00€

Broodje carpaccio met olijfolie en pijnboompitjes*

11,00€

Broodje gerookte zalm met rode ui*

11,00€

Broodje warme kipfilet en ananas*

11,00€

* wit of bruin broodje

Lunchkaart van 14.00 tot 17.00
Pannenkoek met suiker of siroop 2st.

5,50€

Kinderpannenkoek met suiker of siroop 1st.

3,50€

Wafel of appelstrudel

3,00€

Supplement:
Warme krieken

2,50€

Aardbeien (seizoen)

3,00€

Bolletje ijs (vanille, mokka, chocolade, aardbei)

1,50€

Verse slagroom

1,20€

