HOOFDGERECHTEN VLEES
VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio

‘t Pannetje
keuze uit regelmatig wisselend vlees
of vis gerecht
12,80

met rucolamayonaise,
kaas, pijnboompitjes en zongedroogde
Huisgemaakte Runderburger
tomaat
met
gruyere, tomaat, augurk, sla en
9,80 – XL 15,80
pittigesaus
Meloen met rauwe ham
(vegetarisch op verzoek)
7,80
12,50

Salade caprese
tomaat, buffel-mozzarella en
basilicum
7,80

Mexicaanse Runderburger
met tortilla chips, guacomole, salsa
13,50

Varkenshaas saté 100gr/200gr
huisgemaakt
met satésaus, kroepoek,
HUISGEMAAKTE SOEP KLEIN/GROOT
sla en atjar
10,80/14,80

Pomodorisoep

met balletjes, roomkaas

(vegetarisch op verzoek)
3,50/4,80

Soep van de Week
3,50/4,80

PASTA’S
Carpaccio
met spaghetti, rucola en
truffeltapenade
16,50
Zalm
met spaghetti, courgette
en tomaat
16,50

Huisgemaakte Spareribs half/heel
geserveerd met sla en 2 sauzen
10,80/16,50
Extra rib 12,50
Kogelbiefstuk 125gr/200gr
in boter gebakken met sla en
seizoens-groenten
14,80/18,80
Entrecote met cafe de paris boter
225gr
met sla, seizoens-groenten
20,80
Schnitzel 300gr
Naturel 17,80
Tiroler met tomaat, ui en cheddar
Boeren met champignons, ui, paprika,
tomaat
18,80

HOOFDGERECHTEN VIS
Vis van de chef
seizoens-prijs
Verse Mosselen
gegaard met weizener
of witte wijn,
sla, frites en sauzen
18,80

MAALTIJD-SALADES
Biefstuksalade
met teriyakisaus
en warme groenten
13,50

Vegetarische salade
geitenkaas, walnoten en
honingdressing
12,50

Salade met Gamba’s
met avocado en mango
13,50

Vegetarisch
Wisselend gerecht

KINDERMENU KEUZE UIT:
kaassouffle, kipnuggets, frikandel
of kroket
geserveerd met opgemaakte
appelmoes en friet
5,50

Heeft u een allergie? Meldt het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

DESSERTS
Dessert Boerhaave
vanille-ijs, boerenjongens, advocaat,
chocoladesaus en slagroom
6,80
Dame Blanche
vanille ijs met chocaldesaus
en slagroom
6,50
Aardbeien Romanoff
verse aardbeien met romanoffschuim en vanille ijs
7,20
Cheese cake
huisgemaakte met warme kersen
7,20
Bieramisu
Een tiramisu maar dan bereidt met
donker bier
7,20
Kaasplank
4 soorten kaas met
notenbrood en portstroop
9,80
Koffie/thee met snoeperij
bieramisu – cheesecake – bolletje ijs
9,80
Kinderdessert
versier zelf je vanille-ijs
met slagroom, saus en decoratie
4,80

Heeft u een allergie? Meldt het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

