
Soepen           

Tomatensoep           €   5,75 

Soep van de week          €   5,75 

 

Koude voorgerechten 

Brood pesto, aioli en kruidenboter         €   4,50 

Hollandse garnalencocktail         € 11,95 

Carpaccio van ossenhaas met sla, oude kaas, pijnboompitten en dressing   €   9,95 

Geitenkaas salade dadels, walnoten, tomaat, komkommer en rode ui                klein  €   9,95  

                 groot  € 14,95 

Warme voorgerechten 

Gamba’s gebakken in kruidenboter        €   9,95  

Butterflygamba’s met chilisaus         €   9,95 

Pasteitje huisgemaakte ragout met kippendij vlees      €   6,50 

 

Tussengerechten 

Moink balls (3 stuks) Italiaans gekruid rundergehakt omwikkeld in spek   €   6,50 

Coquilles (3 stuks) met een zachte kerrie saus,uitgebakken ham en salie   € 11,95 

Spoom verfrissende witte wijn, met één bol citroen ijs     €   5,00 

 

Hoofdgerechten Vlees 
Boswachter schnitzel gebakken ui, champignons en spek     € 16,95 

Pulled pork huisgemaakt in onze eigen oven gegaard varkensvlees met barbecuesaus € 16,95 

Kip piri piri gebakken ui, paprika en champignons, afgeblust in piri piri saus  € 15,95 

Kipfilet gevuld met pesto, omwikkeld in spek      € 16,95 

Kangoeroe lendebiefstuk met ketjap saus       € 19,95 

Ossenhaaspuntjes gebakken ui, paprika, champignons, afgeblust in rodewijn truffelsaus € 19,95 

Tournedos (225 gram) pepersaus        € 26,95 

Varkenshaas champignonsaus        € 16,95 

Wild zwijnshaas met whiskey cerise saus       € 19,95 

Hoofdgerechten Vis 

Gamba’s piri piri gebakken ui, paprika en champignons, afgeblust in piri piri saus  € 19,95 

Scholfilet kerriesaus          € 16,95 

Dorade ravigottesaus          € 16,95 

Zalmfilet dillesaus          € 16,95 

 

Hoofdgerechten Vegetarische  

Groente quiche          € 14,95 

Kaas schnitzel            € 14,95 

Pasta con funghi met romige champignonsaus en kaas     € 16,95 

 

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade  

Extra bij te bestellen warme groenten      €   3,00 

Kindermenu  
Frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets frietjes, mayonaise en een kinderijsje  €   7,95 

Ossenhaaspuntjes frietjes, mayonaise en een kinderijsje     € 10,95 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, aardbeiensaus en slagroom    € 6,50 

 

Black pearl  

Chocolade ijs met brownie en slagroom      € 6,50 

 

Manderijnen bavarois 

Met slagroom         € 6,50 

 

Citroen meringue 

Met slagroom         € 6,50 

 

Koffie speciaal 

Met slagroom en 2 luxe bonbons      € 6,50 

 

 


