2 gangen menu
Voorgerechten
Soep van de dag

Vraag onze medewerkers naar de soep van de dag

Mandje brood

Geserveerd met diverse smeersels.

Hoofdgerechten
Vis
Fish and chips

Gefrituurde lekkerbekjes met friet, groene erwtenpuree,
remouladesaus en citroen

Vlees
Varkensschnitzel naturel

Dinner
is better
when we
eat
together

Geserveerd met citroen.

Boerenvarkensschnitzel

Geserveerd met ui, spek en champignon.

Indische nasi rames*

Rijst met babi ketjap, daging rendang, sambal, goring telor, sambal boontjes, kip saté, satésaus,
cassavekroepoek, sambal goring kentang en seroendeng.
*Ook vegatarisch te verkrijgen

Kip saté

Drie stokjes kipsaté met satésaus, kroepoek en seroendeng.

Biefstuk 200 gram*
Met chimichurri of boterjus
*Meerprijs € 3.50

Nagerechten
Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Ijs met advocaat
Vanille ijs met advocaat en slagroom
Vruchtensorbet
Met mango ijs, citroen ijs, vruchten en slagroom
Kinderijsje
Vanille ijs met slagroom en sprinkels

Voor € 20,00 p.p. mag u kiezen uit een voor- en
hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht, inclusief friet of
aardappelen, gebruik van het salade buffet en één
kop koffie of thee na.

Diner kaart
Voorgerechten
Carpaccio salade *

Hoofdgerechten
€11,50

Met rucola, zonnebloempitten, kappertjes en
dressing

Superfoodsalade *

€9,75

Met sla, quinua, wortel, tomaat, ui, maïs en kip
(ook vegetarisch te bestellen)

Mandje brood

€4,75

Soep van de dag

€5,25

Met diverse smeersels

Vraag onze medewerkers naar de soep van
de dag

*Ook als maaltijdsalade te bestellen voor een
meerprijs van: €4,00

Vlees
Indische Nasi Rames

€17,75

Gehaktbal

€10,75

Classic Burger

€10,75

Biefstuk 200 gram

€19,75

Biefstuk XL 350 gram

€24,75

Saté 3 stokjes
4 stokjes

€15,75
€17,95

Naturel schnitzel

€15,95

Boerenschnitzel

€17,95

Schnitzel kaas-spek

€17,95

Schnitzel
met saus naar keuze

€17,95

Witte rijst met babi pangang, ei, babi ketjap,
kip saté, saté saus, atjam tjampoer, sperzie
boontjes, gebakken uitjes en casave kroepoek

100% rundvlees met jus en mosterd

100% rundvleesburger met een spiegelei,
spek, tomaat, sla en honing-mosterdsaus

Met chimichurri of boterjus
Met chimichurri of boterjus

Met satésaus, cassave kroepoek, seroendeng,
atjar tjampoer en gebakken uitjes
Varkensschnitzel met citroen

Varkensschnitzel met champignons, ui en spek

Bij alle hoofdgerechten mag u gebruik maken van het
saladebuffet en heeft u de keus tussen warme
aardappeltjes of friet.
De gerechten op de diner kaart zijn te bestellen
vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.

Keuze uit:
- Peperroomsaus
- champignon roomsaus
- hollandaise saus
- jägersaus
- stroganoffsaus
- satésaus
- zigeunersaus

Nagerechten

Vis gerechten
Fish and Chips

€15,75

Gefrituurde lekkerbekjes met friet, groene
erwtenpuree, remouladesaus en citroen

Dame Blanche

€6,75

Zalm

Ijs met advocaat

€6,75

Vruchtensorbet

€6,75

Kinderijsje

€3,50

Met quinoa en sla

€19.75

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Vanille ijs met advocaat en slagroom

Met mango ijs, citroen ijs, vruchten en slagroom

Vegatarische gerechten
The Dutch Weedburger

€12,75

Groente quiche

€15.75

Groente loempia’s

€8.75

Vanille ijs met slagroom en sprinkels

100% Vegan burger op een `groen broodje‘
met weed sauce, sla en komkommer salade
Vegatarische quiche gevuld met diverse
groenten

2 loempia’s met chilisaus

Kindermenu
Schnitzel

€7,75

Kroket

€7,75

Kipkrokant

€7,75

Met friet van zoete aardappel, snoepgroente,
mayonnaise en appelmoes
Met friet van zoete aardappel, snoepgroente,
mayonnaise en appelmoes

Met friet van zoete aardappel, snoepgroente,
mayonnaise en appelmoes

Bevat melk

Bevat vis

Bevat
gluten/tarwe
Bevat soja

Bevat
pinda’s
Bevat
selderij
Bevat
mosterd

Bevat ei

Heeft u allergiën? Meld u dit dan bij onze medewerkers.
Voor vragen over de allergenen kunt u altijd terecht bij
onze medewerkers.

Lunch
Warme gerechten

Koude gerechten
Broodje gezond

€5.25

Soep van de dag

Broodje met sla, kaas, ham, tomaat,
komkommer, ei en honingmosterdsaus

Vraag onze medewerkers naar de soep van
de dag
€5.25

Broodje tonijnsalade €6.75

The dutch weedburger

Broodje met sla, tonijnsalade, ei en tzatziki

Clubsandwich

€8.50

Brood met kip, spek, ei, sla en huisgemaakte
clubsaus

Broodje kaas-ei

€3.50

Broodje met kaas, ei en honingmosterdsaus

100% Vegan burger op een ‘groen’ broodje
met weed sauce, sla, gemarineerde
komkommer en friet
€12.75

Broodje warme beenham

Warme ham met rucola en honingmosterdsaus

€5.25
Twee kroketten met brood

Twee rundvleeskroketten met brood en franse
mosterd
€7.75

Plate’s
Schnitzel

Hollandse uitsmijter
€15.00

Varkens schnitzel met friet, sla en mayonaise

Hamburger

€15.00

Runderhamburger met friet, sla en mayonaise

Drie spiegeleieren op brood met
ham/kaas/spek
€7.50

Broodje gehaktbal

100% rundvleesgehaktbal met jus en franse
mosterd op brood
€7.75

Classic burger

100% rundvleesburger op een italiaanse bol
met spiegelei, spek, tomaat, sla, hajésaus en
friet
€10.75

Tosti’s
Tosti ham-kaas

€3.95

Tosti ham-kaas-ananas

€4.25

Tosti kaas

€3.75

met hajésaus
met hajésaus
Voor een broodje kunt u kiezen uit een snee wit
of bruin brood, wit of bruin boerenlandbrood
of een italiaanse bol.

met hajésaus

