
AFHAAL DINERKAART 
**VOORGERECHTEN** 

Soep 
Wisselende soepen 1 liter. 13,50


Brood 
Brood · aioli · kruidenolie (V)     6,00

Plukbrood gevuld uit de oven · kruidenboter · brie (V) 6,50


Koud 
Tonijn tataki · zwarte sesam · Japanse dressing · soja wasabi 14,50


Gerookte zalm · bladerdeeg zwarte sesam · mierikswortel dille crème 13,50

Rundercarpaccio · pijnboompitjes · Bunkerkaas · truffelmayonaise  12,50


Salades 
Gerookte zalm         14,00 

Loempia gevuld met geitenkaas en peer · walnoot · balsamicocreme (V) 11,50

Caprese; mozzarella · tomaat · basilicumolie (V)    9,00


*Bovenstaande salades kunnen als maaltijdsalade +4,50


Warm 
Wilde gamba’s · licht pittige saus · fijne wokgroenten  13,50


**HOOFDGERECHTEN** 
* Hoofdgerechten zijn met aardappel blokjes of friet


Op een stokje 
Varkenshaas saté · satésaus    16,50

Kippendijen saté · satésaus    16,00

Rundersaté · satésaus    17,50

Trio XL saté; kip, varken & rund · satésaus 22,50


Vlees 
Spareribs *Keuze uit smoked of licht pittig      19,50

Oevers grilled cheeseburger, Black Angus “old school”    17,00

Runderstoofpotje · rode kool · appelcompote      18,50

Hollandse tournedos · gebakken champignons · grove wokgroenten *  24,50


Vis 
 

Kabeljauwfilet gegratineerd · bospaddenstoelenrisotto · paddenstoelen · bosui 22,50

Tonijnburger · gefrituurde uienring · limoenmayonaise    19,50


Vis buiten de kaart om, kijk op de website of vraag er naar


Vegetarisch 
Bospaddenstoelenrisotto · paddenstoelen · bosui     17,50

Gnocchi  mozzarella · tomaat · basilicumolie      17,50


Bijgerechten voor ca 2 pers 
Friet   3,95

Aardappelblokjes 3,95

Salade   4,75


Kids 
Spareribs · friet · knoflooksaus · mayonaise     12,50

Saté (keuze: kip, varken of rund) · friet · satésaus · mayonaise  10,50

Kibbeling · friet · mayonaise        8,50

Kinder hamburger · friet · mayonaise      11,50


Kinderbord (keuze: frikandel, kroket, kipnuggets of  kaassoufflé) 

· friet · mayonaise · appelcompote         8,50


**DESSERT** 
Huisgemaakt gebak (vraag gerust naar de soorten)     va 3,95

Trio van chocolade        7,50


Kaasplank 3 of 5 kaas soorten · vijgenbrood · appelstroop   8,25/12,75



