
Wilt u onze
restariakaartmet snacks inzien? 
Vraag gerust

ons team

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische 
reacties kunnen veroorzaken. Wilt u onze allergenenkaart inzien? Vraag het ons. 

Per tafel hanteren wij één rekening!!

VOORGERECHTEN

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep 4.95
met stukjes malse kipfilet
Groentesoep 4.95
gevulde soep met boerengroenten
Champignonsoep 4.95
lekker romig met verse champignons
Carpaccio van runderhaas 11.50
rucola | grana padano | truffelmayonaise
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter  3.50

SALADES

Gemengde salade 5.95
Salade met gerookte zalm  7.95
Salade met tonijn 7.95

MAALTIJDSALADES 
Geserveerd met frites of wit/bruin brood
 
Kip-wok salade  15.50
frisse salade | gebakken groenten | champignons | ui

Gerookte zalm 15.75
rijk gevulde verse salade | zalm

Tonijn 15.75
rijk gevulde verse salade | tonijn

Scampi’s chef’s tip! 16.25
rijk gevulde verse salade | scampi’s | gebakken spekjes |
jus van stroop 

voorgerechten, salades
en hoofdgerechten



voorgerechten, salades en hoofdgerechten

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade.      

Kipsaté 13.75
3 stokjes saté | kroepoek | satésaus van het huis

Kip op onze eigen wijze chef’s tip! 14.95
kipfilet | champignons | ui | spek | huisgemaakte  
stroganoffsaus

Kipkluiven 13.45
8 stuks
Halve haan (huisgegrild) 13.95
met jus
Boeren halve haan  15.95
gebakken spek | ui | paprika | champignons | huis-
gemaakte jus
Boerenschnitzel 15.95
gebakken spek | ui | paprika | champignons | huis-
gemaakte jus
Schnitzel* 13.95

Spareribs 16.95
met huisgemaakte marinade
Varkenshaasspies* 14.95

Boeren varkenshaasspies chef’s tip! 16.95
gebakken spek | ui | paprika | champignons | huis-
gemaakte jus

Bourgondisch beenhammetje 14.95
lekker mals met honing-mosterdsaus
Mix-grill* 17.95
bief | varkensvlees | kip
Gyros 14.95
rode ui | knoflooksaus
Vissersbootje 14.95
zalm | kabeljauw | witte-wijnsaus of vissaus 
Kibbeling 13.75
vers gebakken kibbeling | remouladesaus
Scampi’s in knoflookroomsaus    15.95

*Met saus naar keuze:  
  champignon-, peper-,  
	 stroganoff-	of	zigeunersaus

Kidsbox
Frites met mayonaise  
en appelmoes | keuze  
uit een frikandel, kroket,  
3 kipfingers of 3 kipnuggets  
+ een leuke verrassing              

695

Voor alle kids! 

Bordje leeg, kinder- 

hoek opgeruimd, voor 

jullie een verrassing! 

Vraag gerust.



oosterse gerechten
WOKGERECHTEN
 
Kip Bombay Bali 12.95
kipreepjes | verse wokgroenten | noodles

Sesam Scampi 13.95
garnalen | verse wokgroenten | noodles 

Teriyaki Beef chef’s tip! 13.95
beefreepjes | verse wokgroenten | noodles 

 

 

OOSTERSE GERECHTEN 
 
Nasi speciaal 14.50
3 stokjes saté | gebakken ei | verse salade

Bami speciaal 14.50
3 stokjes saté | gebakken ei | verse salade

PASTA’S   
Met stokbrood en huisgemaakte kruidenboter

Carbonara chef’s tip! 12.95
romige saus | spek | ui | noodles 

Scampi’s 13.95
scampi’s | knoflookroomsaus | prei | noodles

Pesto 13.95
kipreepjes | groene pesto | ui | roomsaus | penne


