KOUDE EN WARME VOORGERECHTEN
Paling toast

€ 15,75

Gerookte palingfilets met geroosterd brood

Trio van zalm

€ 13,25

Op drie verschillende manieren bereide zalm, gestoofd,
gerookt en gekruid, geserveerd met dillesaus .

Hollandse garnalen

€ 13,25

Cocktail van Hollandse garnalen geserveerd met een cocktailsaus

Carpaccio van ossenhaas

€ 12,75

Dun gesneden ossenhaas geserveerd met een honing-tijmdressing

Carpaccio XL
Extra grote carpaccio van ossenhaas met honing-tijmdressing

€ 17,50

Proeverij
Van carpaccio, gamba’s en een kopje mosterdsoep

€ 11,50

Champignons toast

€ 10,00

Gebakken champignons met stukjes ham en ui,
geserveerd op geroosterd brood

Champignon Bierbeslag

€ 11,00

Grote champignons gedompeld in bierbeslag, daarna gefrituurd en
geserveerd met tartaarsaus

Geitenkaas salade
Salade met geitenkaas, peertjes en honing

€ 10,50

Gamba’s

€ 11,00

Gegrilde gamba’s in pittige knoflookboter

SOEPEN
Heldere groentesoep

€ 5,50

Rijk gevulde tomatensoep

€ 5,50

Gebonden mosterdsoep

€ 5,50

Uiensoep met brood, gegratineerd met kaas

€ 6,25

Romige champignonsoep

€ 5,50

VLEESGERECHTEN
Biefstuk van de haas met champignons ( 225 gr )

€ 28,00

Biefstuk van de haas met pepersaus ( 225 gr )

€ 28,00

Biefstuk van de haas XXL ( 350 gr )

€ 33,00

Met pestoboter, peper en knoflooksaus

T – bone XXL ( 750 gr )

€ 33,00

Met pestoboter, peper en knoflooksaus

Vleesspies

€ 26,00

Spies van biefstuk, kalfsvlees, varkenshaas, runderlende, katenspek en
champignon, geserveerd met knoflooksaus

Entrecôte

€ 25,00

Lendebiefstuk geserveerd met kruidenboter

Rib - eye steak

€ 25,00

Doorregen lende vlees met een oogje van vet

Kalfs rib - Eye

€ 27,00

Heerlijk mals stukje kalfsvlees geserveerd met een pittige mosterdsaus

Vleesduo

€ 25,75

Duo van kalfshaas en ossenhaas met een morillesaus

Wienerschnitzel

€ 19,25

Gepaneerde schnitzel op onze eigen traditionele wijze bereid

Boerenschnitzel

€ 22,75

Gepaneerde schnitzel, maar dan geserveerd met spek, champignons,
uien en paprika

Pikante schnitzel

€ 21,75

Gepaneerde schnitzel met een saus van paprika en ui

Karbonade

€ 18,00

Gepaneerde ribkarbonade

Cordon bleu

€ 20,75

Gepaneerde schnitzel gevuld met ham en kaas

Varkenshaas
Geserveerd met een champignonroomsaus

€ 21,75

VISGERECHTEN en VEGETARISCHE GERECHTEN
Zalmmoot

€ 23,25

Zalmfilet geserveerd met een hollandaisesaus

Kabeljauw

€ 23,50

Kabeljauw geserveerd met witte wijnsaus

Zeetong

€ 40,75

Grote zeetong in roomboter gebakken

Zeetong ``PICASSO``

€ 43,75

Grote zeetong in roomboter gebakken met gebakken vruchten en gember

Wraps

€ 15,75

Twee groente wraps met een frisse bieslooksaus, verpakt in maïsdeeg

Pasta met portobello

€ 15,25

Gevulde portobello met pasta en zongedroogde tomaatjes

KINDEREN
Kinderpannenkoek

€ 4,25

Poffertjes

€ 4,50

Kindermenu

€ 12,00

Kopje soep, keuze uit frikadel, kroket, schnitzel of een klein biefstukje van de haas
met patat, appelmoes en mayonaise en als toetje een kinderijsje
Voor de kinderen hebben wij glutenvrije frikadel, pannenkoek, poffertjes en
mayonaise.
Al onze vleesproducten worden gebakken in plantaardige boter. In plaats hiervan kunt u vragen
om te bakken in olijfolie of het vlees op onze grill te laten bereiden.
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de samenstelling van onze producten, dus als u een allergie
heeft, laat het ons weten. Tevens hebben wij een allergenenkaart. Vraagt u hier gerust naar.

