
luxe belegd brood

Keuze uit wit of bruin versgebakken brood

Sandwich pulled pork • 7,95
Met coleslaw, rode ui en barbecuesaus

Sandwich gerookte zalm • 7,50
Met heks’nkaas, komkommer, kappertjes en rode ui

Sandwich carpaccio • 7,25
Met gedroogde tomaat, pijnboompitten, Reypenaer 
en pesto-dressing

Clubsandwich • 8,-
Met een gebakken ei, bacon, kip,
komkommer, tomaat en mayonaise 

Brioche runderhamburger • 11,-
Broodje hamburger met sla, tomaat, augurk, 
uien relish en gefrituurde uienringen

Brioche vegetarische burger • 11,- v
Broodje met een vegetarische burger, sla, 
piccalilly, Reypenaer, rucola en groentechips

Tosti kaas • 3,25  V
Tosti ham/kaas • 3,50 
Tosti Hawaï • 4,25
Alle tosti’s zijn voor + € 2,- ook als flatbread tosti te bestellen.

Flatbread tosti ham/kaas en tomaat • 6,25
Met ham, kaas, tomaat en pesto-dressing

Flatbread tosti mozzarella-tomaat • 6,25  V
Met mozzarella, tomaat en pesto-dressing

Klassiekers
Keuze uit wit of bruin versgebakken brood

2 kroketten op brood • 7,25
Twee bourgondische kroketten op versgebakken brood

Uitsmijter kaas, ham of ham/kaas • 7,50
Drie eieren op versgebakken brood

       lunch kaart

lunchkaart

Tosti’s

Burgers

Gerechten van de lunchkaart zijn tot 16.30 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.

Kijk voor een lekkere lunch 
ook naar onze soepen en salades



salades

Alle salades worden geserveerd met versgebakken 
brood en kruidenboter 

Salade Carpaccio • 10,50
Met pijnboompitten, Reypenaer, zongedroogde tomaat, 
rucola en pesto-dressing

Salade Geitenkaas • 10,50  V
Met rode ui, zongedroogde tomaat, walnoten, 
 balsamico en honing

Salade Zalm • 10,50
Met rode ui, zongedroogde tomaat, kappertjes, 
komkommer en dressing

 soepen

Verse tomatensoep • 5,25  V
Geserveerd met crème fraîche en een broodstick

Kerriesoep • 5,25  V
Romige, fluweelzachte soep met gember en kokos

salades en soepe
n

Soepen

soepen en salades

Onze soepen en salades zijn  
zowel tijdens de lunch als het  

diner te bestellen

Vraag de bediening naar info over allergenen.



 voor de kleintjes

Tomatensoepje • 3,50  V
Lekker klein formaatje voor de kleintjes

Poffertjes • 4,95
12 stuks, geserveerd met stroop en poedersuiker

Kids menubox • 5,95
Met frietjes, snack naar keuze, mayonaise, appelmoes 
en een verrassing! Keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 
of kaassoufflé

Mini schnitzel • 7,-
Met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kinderpizza Margherita • 6,-  V
Tomatensaus en kaas

Kinderpizza Salami • 6,50
Tomatensaus, salami en kaas

Kinderpizza Hawaï • 7,- 
Tomatensaus, ananas, ham en kaas

Gemarineerde kipsaté • 9,50 
Kleine variant op onze heerlijke kipsaté

Schnitzel Deluxe klein • 9,50
Met gebakken spek, ui, champignons en paprika

Poffertjes groot • 8,95
24 stuks, geserveerd met stroop en poedersuiker

kleine eters
Voor de grote kleine eters

kleine eters

Vraag de bediening naar info over allergenen.



dinerkaart

hoofdgerechten

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites  
en salade

Schnitzel Deluxe • 16,50
Van de plaat met gebakken spek, ui, champignons  
en paprika

Kipsaté • 16,50
Met huisgemaakte satésaus, kroepoek, atjar en  
gebakken uitjes

Ossenhaaspuntjes • 19,50
Gebakken ossenhaaspuntjes in teriyaki-saus met 
 paprika, ui en champignons 

Kabeljauw filet • 19,50
Op de huid gebakken en in de oven verder gegaard, 
met ratatouille, een trosje gepofte tomaat, gedroog-
de ham en botersaus

Vegetarische lasagne • 16,- V
Gevuld met gegrilde groenten, tomatensaus, becha-
mel en kaas en geserveerd met rucola

Biefstuk • 17,50
Uit de pan met jus, kruidenboter en een plak witbrood

Onze voor- en hoofdgerechten zijn vanaf 17.00 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.

dinerkaart

Voorgerechten

Breekbrood • 4,50
Brood om te delen met kruidenboter en een frisse 
 tomatensalsa

Rundercarpaccio • 7,50
Met rucola, Reypenaer, pijnboompitten, zongedroogde 
tomaat en pesto-dressing 

Gemarineerde gamba’s • 8,50
In knoflook gemarineerde gamba’s met kropsla,   
gepofte tomaat, walnoten en limoen-dille mayonaise

Gerookte eendenborst • 8,50
Met appel, pijnboompitten, rucola, kruidkoek en 
 balsamico-dressing

Kijk ook eens naar onze soepen  
en salades. Deze zijn tevens als  

voor- én hoofdgerecht te bestellen.



Desserts 
Coupe Softijs • 6,50
Met keuze uit chocolade-, karamel-  
of aardbeiensaus

Sundae • 6,50
Keuze uit chocolade of karamel

Coupe warme kersen • 7,-
Softijs met warme kersen en slagroom

Crème brûlée • 7,-
Klassieke crème brûlée gebrand met 
rietsuiker

Cheesecake • 7,-
Huisgemaakte cheesecake, met een 
citroen sorbet-ijs en slagroom

Brownie • 7,-
Huisgemaakte brownie met 
 walnoten-ijs en slagroom

Kids Desserts
Hoorntje softijs
klein • 1,25 / groot • 1,75
Met nootjes-, choco,- of discodip • 0,25

Kids IJscoupe • 4,75
Lekker softijs in een te gekke beker! 
Met nootjes-, choco- of discodip

Speciale koffies
Irish coffee • 5,95
Met Jameson Irish Whiskey

Italian coffee • 5,95
Met Disaronno Amaretto

Spanish coffee • 5,95
Met Tia Maria

French coffee • 5,95
Met Grand Marnier  

Coffee 43 • 5,95
Met Licor 43

Baileys Coffee • 5,95
Met Baileys   

Vraag de bediening naar info over allergenen.

         nagerechten


