Geserveerd met friet of
aardappelkroketjes en
verse salade
Stokbroodje carpaccio

9.50

Stokbroodje gerookte zalm

7.25

Clubsandwich kip of zalm optie: spek

8.75

Uitsmijter | optie: ham-kaas-spek-champignon-ui-paprika

vanaf 7.50

Twaalf uurtje |tomatensoep |gebakken ei |kroket |ham/kaas |Salade 12.50
Stokbroodje kip tandoori

8.75

Carpaccio | truffelmayonaise | kappertjes | zongedroogde tomaatjes |
Parmezaanse kaas | rode ui | pijnboompitjes | rucola
10.50
Gerookte zalm | kappertjes | zoetzure komkommer | sjalotjes

10.25

Pasteitje kippenragout |pijnboompitten |peterselie|

9.50

Kipcocktail | ui | komkommer | pompoenpitjes | caesar dressing

9.75

Kaas/garnaal kroketten | salade | truffelmayonaise

9.25

Biefstuk

19.95

Halve haan

13.50

Vispannetje

20.50

Kipsaté

17.75

Schnitzel

16.75

Varkenshaas

18.75

Spareribs

19.75

Stokbroodje gezond

6.25

Kroketten met brood

7.50

Stoofvlees

14.50

Brood met kaas/garnaal kroketten

8.00

Gamba’s

20.50

Stokbroodje eiersalade

6.50

Pasta pesto

16.50

Tosti| ham/kaas |

4.75

Wrap |kip of kaas |

6.25

Carpaccio | truffelmayonaise | kappertjes | zongedroogde tomaatjes |
Parmezaanse kaas | rode ui | pijnboompitjes |
14.50
Gerookte zalm | kappertjes | zoetzure komkommer | sjalotjes

14.50

Kipfilet | tomaat | zoetzure komkommer | croutons | Parmezaanse kaas |
sjalotjes | caesar dressing
14.50

Saus naar keuze: champignonsaus-pepersaus- stroganoff- knoflook- bbq

Bord friet met salade, mayonaise
Snack naar keuze

6,75
vanaf

2,00

Warme saus + 1.50 koude saus + 1.00

De maaltijd salades worden gemaakt met pasta, toch liever sla geef dit even
door.

Tomatensoep met gehaktballetjes

6.00

Champignonsoep

6.00

Soep van de dag

6.00

Mandje brood

4.50

Vegetarisch mogelijk

Burgers

Geserveerd met friet en
verse salade

Warme Wafel | kersen/aardbei* | slagroom | vanille-ijs

6.00

Coupe Tompouce | vanille-ijs | tompoucesaus

7.25

Dame Blanche | vanille-ijs | chocoladesaus

7.00

Carpaccio burger

14.50

IJs met vers fruit

7.50

Smokey bbq burger

14.50

Sundae keuze uit: chocolade-aardbei- karamel- tropical

4.00

Chicken burger

12.95

Sorbet keuze uit: kers- aardbei- tropical- rum rozijn

4,75

Bolle Buiken burger

14.50

