Belegde Broodjes

Tosti’s

geserveerd op dagvers tarwebrood

gemaakt met rustiek brood & geserveerd met ketchup

Broodje Huisgerookte Zalm

€ 8,-

met radijs & crème van lente ui

Broodje Tonijnsalade

€ 5,-

als vanouds met ham, kaas

€ 7,-

met komkommer, radijs & kappertjes

Broodje Steak Tartaar

Tosti Ham & Kaas
Tosti Papillon

€ 7,50
met parmaham, camembert & tomatentapenade

€ 8,-

rauwe rundertartaar met biet & mayonaise van lente ui

Broodje Parmaham

€ 8,-

frietjes met mayonaise, appelmoes

€ 7,-

met een frikandel, bitterballen, kroket,
loempia´s of warme kaastengels

met tomatenpesto & balsamico

Broodje Warme Camembert

Voor de kinderen
€ 6,75

met noten & honing

Borrelhapjes
Ouderwets Lekker

Vers Afgebakken Brood

€ 5,met gezouten roomboter, tapenade & olijven

geserveerd op dagvers brood

Broodje Hamburger

€ 12,50

Borrelplank (per 2 personen)

rundvleesburger op brioche-bol, cheddar, tomaat, bacon,
huisgemaakte frieten, ketchup & mayonaise

€ 12,50
vers afgebakken brood, gezouten roomboter, tapenade,
bitterballen, parmaham, olijven & oude kaas

Broodje Kroket

Kaasassortiment

€ 7,50

twee sneetjes tarwebrood met twee goedgevulde kroketten,
roomboter & mosterdmayonaise

Uitsmijter Compleet

€ 10,-

twee sneetjes tarwebrood met roomboter,
drie gebakken eieren, kaas, spek, champignons & ui

Uitsmijter

€ 8,50

twee sneetjes tarwebrood met drie gebakken eieren,
ham en/of kaas

Soep
geserveerd met vers tarwebrood & roomboter

Soep “du Chef”

€ 7,we vertellen u graag wat de soep van de dag is

€ 11,-

5 kazen, brood & noten

Bitterballen (8 stuks)
Warme Kaastengels (8 stuks)
Mini Loempia’s (10 stuks)
Gambakroketjes (6 stuks)
Chorizokroketjes (6 stuks)
Bittergarnituur Mix (10 snacks)
Bittergarnituur Mix Groot (20 snacks)

€ 7,50
€ 7,50
€ 6,€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50
€ 17,50

Huisgemaakte Friet met Mayo

€ 3,bakje met huisgemaakte frieten & mayonaise

Bij de koffie
Ambachtelijke Appeltaart
Ouderwetse Arretjescake

€ 3,€ 2,50

lunchgerechten kunt u tot 15:30 uur bestellen.
Heeft u een allergie? Meld dit ons!

VOORGERECHTEN
Huisgerookte Zalm
koud gerookt | bouillon van gebrande prei | dille-olie | komkommer
gel van appel | zoetzure rode ui | japanse radijs

12,50

Steak Tartaar van Vechtdal Rund
rundertartaar | mayonaise van lente ui | gel van biet | krokant van biet | crumble van knoflook

12,50

Biet & Zo (vegetarisch)
diverse bereidingen van drie kleuren biet | mierikswortel
paddenstoelenkruimels | zoetzure beukenzwam | mousse van camembert

10,50

Soep “du Chef”
geregeld wisselende soep

7,-

TUSSENGERECHTEN
Kalfszwezerik of Eendenlever (plus € 5,- bij een samengesteld meer gangenmenu)
gebakken kalfszwezerik of eendenlever | mousseline van truffelaardappel | jus met dadels

17,50

Roodbaars
huidgebakken filet | frisse bouillon van snijboon & gember | bloemkoolpuree | haringkaviaar

12,50

HOOFDGERECHTEN
Sliptongen à la Meunière
op de graat | braadjus met citroen & peterselie | aardappelmousseline met tomaat

23,-

Biefstuk van Ossenhaas
27,50
versgetrokken kalfsjus met eekhoorntjesbrood & rozemarijn | puree van broccoli | puree van knolselderij
biefstuk combineren met gebakken eendenlever of kalfszwezerik? dan plus € 5,Open Lasagne (vegetarisch)
gebrande paprikasaus | paddenstoelen | krokante salie | schuim van Parmezaan

20,-

NAGERECHTEN
Cheesecake
cheesecake van melkchocola & banaan | roomijs van chocolade & banaan
hazelnoten | gezouten karamel | griekse yoghurtcrème met witte chocola

8,-

Tiramisu “uit elkaar gehaald”
koffie-limoen sorbetijs | amaretto | mascarpone | cacao | chocola | lange vinger

8,-

Kaasassortiment (plus € 2,50 bij een samengesteld meer gangenmenu)
5 kazen | compôte | noten | brood

11,-

LUNCHMENU
Combineer bovenstaande gerechten voor een 3- of 4-gangen lunchmenu. Tot 15:00 uur kunt u een menu bestellen.
Bij 4-gangen kunt u tevens een tweede voorgerecht of soep als tussengerecht kiezen.
Enkele gerechten hebben een meerprijs; dit staat dan bij het gerecht vermeld.

3-Gangen ……. € 37,4-Gangen ……. € 47,-

