For a good time,
eat, drink and play!
Voor bij de koffie
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Twentse krentenwegge

€ 3,25
€ 3,75
€ 2,75

Borrelhapjes

Pannenkoeken
Naturel
Spek
Appel
Ananas
Krenten & rozijnen
Ham & kaas
Kinderpannenkoek

         Heeft u een allergie? Meld het ons!  

Portie van Dobben bitterballen (8 stuks)
Borrelgarnituur (12 gesorteerde warme hapjes)
Borrelplankje

€ 6,00
€ 9,00
€12,00

(worst, kaas, brood, dipjes, smeerseltjes, olijfjes, nootjes en warme hapjes)

€ 7,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,75
€ 4,25

Soepen

Heldere groentesoep
Rijk gevulde tomatensoep
Gebonden mosterdsoep
Uiensoep met brood, gegratineerd met kaas
Romige champignonsoep

€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 6,00
€ 5,25

op bord geserveerd

Vleesgerechten

€ 23,00
€ 15,75
€ 16,75
€ 14,75
€ 13,50
€ 8,00

Biefstuk v/d haas champignons
Wienerschnitzel
Cordon bleu
Karbonade
Saté van varkenshaas
Huisgemaakte gehaktbal

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites en rauwkost

€ 15,50

Spareribs

Geserveerd met Jacked Wedges en rauwkost

Salades

€ 11,75

Salade met kip
Salade met kip, spek en champignons

€ 12,75

Salade met gamba’s

Frisse maaltijdsalade met gamba’s

€ 11,75

Salade met geitenkaas

Salade met geitenkaas, peertjes en honing

Lunch en kleine gerechten

€ 9,50

Broodje De Poppe
Gekruide varkenssteak met uien en kruidenboter

Big Tosti

€ 6,00

Panini brood, extra op smaak gebracht met peperham en mozzarella

De Poppe 3 in 1

Kop soep, kroket, brood met ham en kaas

Super Sandwich Toast

€ 10,00
€ 12,75

Met friet, cocktailsaus, gebakken ei, en gegrilde varkensfilet

Black Angus Burger ’Parmezaans’

€ 9,75

Met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Broodje Gezond
€ 7,25
Broodje Carpaccio
€ 9,75
Twee ’Van Dobben’ kroketten met brood € 7,25
Keuze uit wit- of bruin landbrood
geserveerd tot 17.00 uur

Eiergerechten

€ 8,00
€ 9,75
€ 9,00
€ 10,75

Uitsmijter met ham / kaas
Uitsmijter ham / kaas speciaal
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter rosbief speciaal
Met een bolletje salade

€ 9,75
€ 11,75

Boerenomelet
Royale uitsmijter
3 sneetjes brood, ham, kaas, rosbief en bolletje salade
* Keuze uit bruin of wit boeren landbrood

geserveerd tot 17.00 uur

Voor de kinderen

Poffertjes
Patat met:
kroket / frikadel / kipnuggets
Kinderpannenkoek

€ 4,50
€ 5,00
€ 4,25

