
 
 
 
 
 
 
 

Voorgerechten         klein  groot 
Brood met tapenade, aioli en kruidenboter        € 4,50 

Tomatensoep            € 5,00 
Soep van de week           € 5,00 
Carpaccio van ossenhaas met sla, oude kaas, pijnboompitten en dressing    € 9,95 
Gamba’s gebakken in kruidenboter         € 9,95 
Butterfly gamba’s met chilisaus         € 9,95 
Hollandse garnalen cocktail          € 11,95 
Salade met geitenkaas  met dadels, walnoten, komkommer, tomaat, ui (vegetarisch) € 9,95 € 14,95 
Salade met gemarineerde kip met komkommer, tomaat, ui en pijnboompitten  € 9,95 € 14,95 

 
Hoofdgerechten vlees 
Boswachter schnitzel met gebakken ui, champignons en spek     € 16,95 
Ossenhaaspuntjes met paprika, ui en champignons afgeblust in rode wijn truffel saus  € 19,95 
Tournedos (200 gram) met pepersaus        € 26,50 
Kip piri piri met paprika, ui en champignons afgeblust in piri piri saus    € 15,95 
Kipsaté met gebakken uitjes, kroepoek en atjar       € 14,95 
Varkenshaas met champignonroomsaus        € 16,95 
Varkenshaas gevuld met brie en stiltonsaus         € 19,95 
Eendenborstfilet met portsaus         € 19,95 
Wild zwijnshaas met whiskey cerise saus        € 19,95 
Kangoeroe lendebiefstuk met ketjapsaus        € 19,95 
 

Hoofdgerechten vis 

Tongfilet met fruit en gember          € 19,95 
Gamba’s  piri piri roergebakken met paprika, ui en piri piri saus      € 19,95 
Zalmfilet met dillesaus           € 15,95 
Scholfilet met ravigottesaus           € 14,95 
 

Vegetarisch hoofdgerecht 

Groente quiche            € 14,95 
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade  
 

Kindermenu 

Frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets met frietjes, mayonaise en een kinderijsje  € 7,95  
Biefstukje met frietjes, mayonaise en een kinderijsje      € 9,95 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dame Blanche 

vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom    € 6,50 

 

Kekums genot 

vanille ijs met bosvruchtensaus en slagroom     € 6,50 

 

Sorbet 

vanille ijs met vruchten, aarbeiensaus en slagroom    € 6,50 

 

Cheesecake 

met bosvruchtensaus, vanille ijs en slagroom     € 6,50 

 

Crème brûlée 

met slagroom         € 6,50 

 

Chocoladetaart 

met slagroom         € 6,50 

 

Citroen meringue 

met slagroom         € 6,50 

 

Koffie speciaal 

met slagroom en 2 luxe bonbons      € 6,50 

 
 


