
  

MENU 
 



  

HUISGEMAAKTE RUNDERCARPACCIO  €12,25 
geserveerd op een bedje van sla en pijnboompitten en balsamicodressing 

 
GEROOKTE ZALM       €12,25  
geserveerd op een bedje van sla met een frisse honing-tijmsaus 
 
KROKANTE CHAMPIGNONS     €10,25 
gefrituurde champignons gevuld met pesto, geserveerd in een krokant 
jasje van bierbeslag met een huisgemaakte remouladesaus 

 
GROTE GARNALEN       €14,50 
grote garnalen in een speciale saus op wijze van de chef  

 
GEURIG BROOD        €6,15   
een krokant stokbroodje bedekt met pesto en gesmolten kaas 
 

KNOFLOOKBROOD       €6,15 
een krokant knoflookbrood  
 

BROODPLANKJE        €6,- 
diverse soorten brood, sauzen en boters 
 

VOORGERECHTEN 



  

TOMATENSOEP        €6,75 
een romige tomatensoep met gehaktballetjes en een vleugje tijm 

 
MOSTERDCRÈME SOEP      €6,75  
soep van grove mosterd met keuze uit een toevoeging van uitgebakken 
spekjes 
 
ROMIGE CHAMPIGNONSOEP    €6,75 
een romige soep van bouillon en champignons 
 
KLASSIEKE BOERENGROENTENSOEP  €6,75 
traditionele boerengroentensoep met gehaktballetjes, groenten en 
tuinkruiden 
 
 

VOORGERECHTEN 



  

VISGERECHTEN 
 

NOORSE ZALMMOOT       €18,95  
Noorse zalmmoot geserveerd met een bearnaisesaus 
 
2 SLIPTONGETJES       €21,50 
in roomboter gebakken sliptongetjes met citroen 
 

 

VLEESGERECHTEN 
 

BIEFSTUK 200 GRAM      €29,75 
de bekende biefstuk van de haas met een saus naar keuze* 

 
MIXED GRILL         €22,25 
een mix van varkenshaas, kipfilet en sparerib met een saus naar keuze* 
 

VARKENSHAASMEDAILLONS    €18,25 
rose gebakken varkenshaasmedaillons met een saus naar keuze* 
 

 

 

 

 
*KEUZE UIT EEN CHAMPIGNON-ROOMSAUS, PEPERSAUS, STROGANOFFSAUS OF 

CHAMPIGNONS MET KRUIDENBOTER 

 

*WIJ SERVEREN ALLE HOOFDGERECHTEN OP EEN BORD MET EEN AARDAPPELGRATIN 

EN VERSE SEIZOENSGROENTEN. DAARNAAST WORDEN FRIETJES, RAUWKOST EN 

MAYONAISE GESERRVEERD 

 

HOOFDGERECHTEN 



  

VEGETARISCHE GERECHTEN 
 

PASTA TAGLIATELLE       €14,75 
met een romige saus van champignon en pesto 

 
GROENTEPASTEI        €15,75  
twee pasteitjes gevuld met een groentegarnituur in een 
tuinkruidensaus 
 

GEVULDE KORSTDEEG       €17,75 
korstdeeg gevuld met diverse groenten in een tuinkruidensaus 
 
*TOEVOEGING VAN KIP AAN EEN VEGETARISCH GERECHT VOOR EEN MEERPRIJS VAN €2,50 

*TOEVOEGING VAN GARNALEN AAN EEN VEGETARISCH GERECHT VOOR EEN MEERPRIJS VAN €3,50 

 

 

 

KINDERGERECHTEN 
 
FRIKANDEL         €6,25 
met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 

KROKET          €6,25 
met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 

KIPNUGGETS         €6,25 
met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 

VISSTICKS         €6,25 
met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 

HOOFDGERECHTEN 



  

BAL GEHAKT      €10,- 

KIPSATÉ        €13,50 

SCHNITZEL       €12,50 

HAMBURGER TAPPERIJ €14,50 

SPARERIB       €15,50 
 

 
 

EXTRA’S: 

GEBAKKEN AARDAPPELS  €2,50  

WARME GROENTEN   €2,50 

RAUWKOST      €2,50  
  

 

 
 

*AL ONZE PLATE MENU’S WORDEN MET FRIET EN MAYONAISE GESERVEERD 

*KEUZE UIT EEN CHAMPIGNON-ROOMSAUS, PEPERSAUS, STROGANOFFSAUS 

OF GEBAKKEN CHAMPIGNONS MET KRUIDENBOTER 

 

MAAK JE GERECHT  VOOR EEN MEERPRIJS 

VAN €4,-. ER KOMT DAN EEN AARDAPPELGRATIN, 

WARME GROENTEN EN RAUWKOST BIJ HET GERECHT. 

  

 

 
 



  

GERRIE’S ARRETJESCAKE     €8,50 
met een bol vanille-ijs en een toef slagroom 
 

DAME BLANCHE        €7,75 
de bekende coupe vanille-ijs met warme chocoladesaus 

 
VRUCHTENSORBET       €7,75  
diverse soorten fruit met een bol vanille-ijs en een bol aardbeienijs 
 

CRÊME BRULÉE        €9,50 
met een bol witte vanille-ijs en een toef slagroom 

 

TRIO VAN CHOCOLA      €10,75 
chocolademousse, chocolade-ijs en een chocolade bavarois 
 

GRAND DESSERT       €11,25 
verrassing van de chef 
 

 

 

NAGERECHTEN 
 



 

 

IRISCH COFFEE        €6,25 
koffie met een scheutje whiskey, basterdsuiker en slagroom 

 

SPANISCH COFFEE       €6,25 
koffie met een scheutje Tia Maria, basterdsuiker en slagroom 

 

FRENCH COFFEE        €6,25 
koffie met een scheutje Grand Marnier, basterdsuiker en slagroom 
 

MILKY VANILLA        €3,25 
koffie verkeerd met vanille siroop uit Madagascar 

 

CARAMEL CINO        €3,25 
zachte cappuccino met karamel siroop 

 

HAZELNOOT LATTE       €3,95 

latte macchiato met hazelnoot siroop en een toef slagroom 
 

 

KOFFIE’S 


