
Voorgerechten 

Brood           €  5,95 

Met smeersel 

Soepen      

Tomatensoep         €  5,95 

Soep van de week        €  5,95 

Vraag de bediening naar de soep van het moment 

 

Koude voorgerechten 

Carpaccio          €10,95 

Van ossenhaas met pestodressing, oude kaas, pijnboompitten en sla 

Geitenkaas salade         klein €   9,95 

Met dressing, dadels en pijnboompitten,     groot € 14,95 

 

Warme voorgerechten 

Gamba’s          €  9,95 

gebakken in kruidenboter         

Butterflygamba’s         €  9,95 

Met chilisaus            

Pasteitje 

Met huisgemaakte ragout met kippendij vlees     €  7,50 

 

 

 

 

  

Tussengerecht 
Spoom 

Verfrissende witte wijn met één bol citroen ijs 
€  5,00 

Verrassingsmenu van de chef 

3 gangen  € 29,95 

4 gangen  € 34,95 

 

 
 

Kindermenu’s 

Geserveerd met frietjes en kinderijsje 

Frikandel   € 7,95 

 kroket   € 7,95 

kaassoufflé   € 7,95 

 kipnuggets  € 7,95 
Ossenhaaspuntjes € 10,95 

 



Hoofdgerechten 

Vlees 
Boswachter schnitzel        € 16,95 

Met gebakken ui, champignons en spek       

Kip piri piri         € 16,95 

Met gebakken ui, paprika en champignons afgeblust in piri piri saus 

Kipsaté          € 16,95 

Met gebakken uitjes, atjar  en kroepoek  

Stoofpotje         € 16,95 

Geserveerd met stamppot  

Varkenshaas         € 17,95 

Met champignonsaus of roquefortsaus  

Tournedos(± 225 gram)       € 26,50 

Met pepersaus  

Ribeye(± 225 gram)        € 21,50 

Met kruidenboter  

Ossenhaaspuntjes          € 19,95 

Met gebakken ui, paprika, champignons in rode wijn truffelsaus     

Saltim bocca         € 22,95 

viande van ossenhaas, omwikkeld met rauwe ham en salie,  

afgeblust in een witte wijnjus geserveerd met risotto    

Vis 

Gamba’s piri piri        € 19,95 

Met gebakken ui, paprika en champignons afgeblust in piri piri saus 

Zalmfilet         € 17,95 

Met hollandaisesaus  

Vis van de week        € 18,50 

Vraag de bediening naar de vis van het moment 

Zeetong( 550 gram alleen of om te delen) Indien voorradig   1 persoon € 35,00  

Met fruit en gember of tomaat en ui €3,50      2 personen € 37,50 

 
Vegetarische  

Groenten quiche        € 15,95 

Groene groentecurry        € 15,95 

Met paprika, ui en champignon, geserveerd met rijst 



3 gangenmenu 
Voorgerechten 

* Tomatensoep  

* Soep van de week         

Vraag de bediening naar de soep van het moment 

* Carpaccio 

Met pestodressing, oude kaas, pijnboompitten en sla 

* Butterflygamba’s         

Met chilisaus      

        

Hoofdgerechten 

* Varkenshaas stukjes       

Met roquefortsaus of champignonsaus 

* Kipsaté       

Met gebakken uitjes, atjar en kroepoek 

* Kip piri piri       

Met gebakken ui, paprika en champignons 

* Ossenhaaspuntjes     

Met gebakken ui, paprika en champignons in rode wijn truffelsaus 

* Vis van de week      

Vraag de bediening naar de vis van het moment 

* Groentequiche    

 

Nagerechten 

* Dessert van de Chef 

* Irish coffee 

* koffie of  thee met een bonbon  

 

€ 29,95 
 

  


