sterke

Dranken

Sterke dranken

Likeuren

Citroen Brandewijn			
€ 3,35
Jonge Jenever				€ 3,35
Oude Jenever				€ 3,35
Vieux					€ 3,45
Beerenburg				€ 3,45
Coebergh				€ 3,45
Apfelkorn				€ 3,95
Boswandeling				€ 3,95
Jagermeister				€ 3,55
Bacardi Superior			
€ 4,55
Bacardi Lemon				€ 4,55
Bacardi Razz				€ 4,55
Bacardi Oakheart			
€ 4,55
Eristoff wodka				€ 4,55
Eristoff wodka red			
€ 4,55
Safari					€ 4,55
Passoa				€ 4,55
Pisang Ambon				€ 4,55
Malibu					€ 4,55
Gin					€ 4,55
Bols bleu				€ 4,55
Dropshot				€ 4,55
Trojka Pink				€ 4,55
Sambuca				€ 4,55
Tequilla					€ 4,55
Flügel					€ 2,90
Skietje/ Flügel				
€ 19,50
Shotje					€ 3,30

Baileys					€ 4,55
Tia Maria				€ 4,55
Cointreau				€ 4,55
Gran Marnier				€ 4,55
Likeur 43				€ 4,55
Amaretto				€ 4,55
Southern Comfort			
€ 4,55

Whiskey/Cognac
Jameson				€ 4,55
Jack Daniels				€ 4,55
Glenfiddich				€ 4,55
Famous Grouse			
€ 4,55
Johnny Walker				€ 4,55
Bushmills				€ 4,55
Joseph Guy				€ 4,55

Cocktails vanaf € 4,80
Vraag naar onze cocktailkaart bij
onze medewerkers
Tails:
Berry Mojito
Classic Mojito
Orange Mojito

Banner

Lunch

LUNCHKAART (te bestellen tot 16:00 uur)
SOEPEN (met BROOD EN BOTER)
Soep van de dag									€ 5,95
Mosterdsoep met spekjes								€ 6,10

WRAPS
Wrap carpaccio									€ 10,25
Komkommer, tomaat, rode ui, kappertjes,
Parmezaanse kaas, keuze uit pesto- of truffelmayonaise
Wrap gerookte zalm 								€ 10,25
Roomkaas, rode ui en kappertjes

TOSTI’S (keuze uit wit of bruin brood)
Tosti ham en/of kaas									€ 4,95
Tosti “De Huiskamer”
Salami, mozzarella, ui, tomaat, pesto en frites		

			€ 9,50

Croque Madame
Open tosti met ham, kaas, bechamelsaus en gebakken ei				€ 8,75
Croque Monsieur									€ 7,75
Open tosti met ham, kaas en bechamelsaus
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Lunch

Uitsmijters (keuze uit wit of bruin brood)
Uitsmijter kaas, ham of spek
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter “ Speciaal “ met carpaccio, tomaat, champignons en ui
Boeren-omelet (ham, kaas, spek en champignons)

		
		
		

€ 9,50
€ 9,75
€ 11,50
€ 10,75

Lunchsalades (keuze uit brood of frites)
Carpaccio										€ 14,50
Kappertjes, komkommer, tomaat, rode ui, pitjes en Parmezaanse kaas
keuze uit pesto- of truffelmayonaise
Pikante kip										€ 14,50
Tomaat, komkommer, gebakken champignons en ui
Gerookte zalm										€ 14,50
Komkommers, rode ui, kappertjes en citroendressing
Ceaser salad
Gerookte kip, Parmezaanse kaas, ei, ansjovis en croutons

€ 13,95
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Lunch

Broodjes (keuze uit wit of bruin brood)

1 stoofvlees kroket met mosterd						€ 6,25
2 stoofvlees kroketten met mosterd

					

€ 10,25

12 uurtje
			
soep, 2 sneetjes brood met ham/ kaas, gebakken ei en kroket

€ 14,50

Club Sandwich
							€ 15,25
Gerookte kip, bacon, tomaat, komkommer, ei en frites

Belegde bollen (keuze uit Waldkorn of wit)
Pikante kip 									€ 10,50
Tomaat, komkommer, gebakken champignons en ui
Carpaccio 									€ 11,50
Kappertjes, tomaat, komkommer, ui en Parmezaanse kaas.
Keuze uit pesto- of truffelmayonaise
De Huiskamer 								€ 11,25
½ bol pikante kip en ½ bol carpaccio
Bal gehakt (200 gr)
							€ 9,75
Keuze uit satésaus of mayonaise
Gerookte zalm 								€ 10,50
Komkommer, rode ui, kappertjes en citrus-dressing
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Diner

dinerKAART (te bestellen vanaf 17:00 uur)

voorgerechten

VOORGERECHTEN
Breekbrood met kruidenboter en aioli

€ 6,00

Soep van de dag

€ 5,95

Mosterdsoep met spekjes

€ 6,10

Carpaccio
Komkommer, tomaat, ui, kappertjes en Parmezaanse kaas.
Keuze uit pesto- of truffelmayonaise

€ 11,50

Gamba’s in pikante knoflookolie

€ 10,25

Vitello Tonato
Kalfslende, kappertjes, komkommer met tonijndressing

€ 11,50
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Diner
hoofdgerechten

HOOFDGERECHTEN
Mixed grill

		

€ 21,70

Diverse vleessoorten met peper- of champignonroomsaus

Gegrilde kogelbiefstuk
Keuze uit met peper- of champignonsaus

				

Spareribs

€ 21,50
		

€ 18,95

Keuze uit zoet of pittig

Saté (keuze uit kippendij of varkenshaas)

€ 18,95

Met kroepoek, satésaus en gebakken uitjes

Kalfsoester				

		

€ 19,50

Met rode wijn saus

Stoofpotje van kippendij

			

€ 18,95

In rode wijn gestoofd met diversen groente en rijst

Visserspannetje		

			

€ 20,50

Diversen vissoorten in dillesaus met pasta

Vangst van de dag
Vegetarisch

		
		

Dagprijs
€ 18,75

Gevulde paprika met rijst, groente en overbakken met mozzarella

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites & mayonaise
Als u speciale eetwensen heeft (allergieën, dieet, etc) dan kunt u dit doorgeven
en proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
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Kinderen

VOOR DE KINDEREN T/M 12 JAAR
Tomatensoep											€ 4,25
Kidsspies											€ 6,50
5 favorieten kindersnacks geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes
Kleine hamburger 										€ 6,50
op een vers bolletje geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes
Kleine saté (kippendij of varkensvlees) 								€ 6,50
met satésaus, frites en mayonaise
Kinderpannenkoek 										€ 6,25
met stroop en poedersuiker
Kinderijsje 											€ 3,50
1 bolletje vanille-ijs met slagroom en spikkels
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Desserts

DESSERTS

							

Dame Blanche
2 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Advocaat coupe		
2 bollen vanille ijs met advocaat en slagroom
Bananensplit		
		
2 bollen vanille-ijs met banaan, chocoladesaus en slagroom

		

€ 6,75

			

€ 6,75

			

€ 7,00

Triffle van mango		

€ 7,25

Warme chocolade cake met vanille ijs en slagroom

€ 8,25
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