
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten 
vrij zijn van ingrediënten die allergische reacties 
kunnen veroorzaken.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

voor- en hoofdgerechtenEen compleet

3-gangenmenu

voor maar € 17.95? 

Vraag gerust

ons team

VOORGERECHTEN

Tomatensoep 4.50
zoals het hoort met ballen | geserveerd met 
brood en kruidenboter 

Broodplankje 3.95
geserveerd met diverse dips

Caesar salade klein 6.95

Carpaccio van runderhaas  8.50
Parmezaanse kaas | rucola | croutons | 
pijnboompitten | truffelmayonaise

MAALTIJDSALADES

Italiaanse kipsalade 11.00
verse salade | gekruide kipdijreepjes | pesto | 
Parmezaanse kaas | yoghurt dressing | rode ui | 
knoflook croutons | geroosterde pijnboompitten | 
Italiaanse kruiden

Gerookte zalmsalade 11.00
verse salade | gerookte zalm | witte kaasblokjes | 
mosterd-dille dressing | croutons | geroosterde 
pijnboompitten

Tonijnsalade 10.25
verse salade | tonijn | croutons | geroosterde 
pijnboompitten | tonijnmayonaise

Caesar salade 9.95
verse salade | bacon | ei | rode ui | caesar dressing | kno-
flook croutons | geroosterde pijnboompitten | bieslook

Kipsalade koud 9.95
verse salade | kipreepjes | witte kaasblokjes | rode ui | 
thousand island dressing | zonnebloem | paprika bites

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met friet en salade

Tournedos 26.50
incl. champignon- of pepersaus

Mixed grill  17.95
Trio van kipfilet, varkenshaas en biefstuk | incl. sausjes

Shoarma 13.50
Incl. pitabroodjes en knoflooksaus
+ Deluxe: met gebakken paprikareepjes | 
uienringen | champignons + 2.50

Schnitzel  13.50
incl. gebakken champignons of peperroom- 
champignon- of zigeunersaus

Spareribs chef’s tip! 17.95
Smokey BBQ ribs | gegrilde maiskolf

Varkenssaté 11.50
incl. saus

Bami / Nasi schotel vanaf 12.50
met zoet/zuur | plakje ham | gebakken ei | 
keuze uit loempia, varkens- of kipsaté                                                                                    

Halve kip 12.50
in de oven gegrilde halve haan

Shaslick chef’s tip! 14.95
Mals varkensvlees | stukjes spek | paprika | ui | 
incl. sausjes

Varkenshaas 14.95
incl. gebakken champignons of champignon-, 
of pepersaus 

Loempia 11.00
satésaus | plakje ham | gebakken ei

Chickenwings 12.95
Pittige gemarineerde wings | sausje

Burger schotel vanaf 11.95
Kies uit een van onze heerlijke burgers                                                                                                                  


