
 
 
 
 

Belegde broodjes  
Keuze uit boerenbruin/wit brood 
 
Broodje carpaccio    € 8,50 
met Old Amsterdam, zonnebloempitten en 
mosterddressing 
 

Broodje gerookte zalm   € 8,50  
met roomkaas  
 

Broodje geitenkaas    € 8,50 
met honingmosterddressing  
 

Broodje gezond     € 8,50 
met ham, kaas, tomaat, komkommer, sla  
en ei 
 

 

Brood/soep/carpaccio’s 
Stokbroodje kruidenboter   € 3,00 
 

Brood met smeersels    € 5,00 
wit en bruin brood met smeersels 
 

Tomatensoep     € 3,50 
 

Mosterdsoep     € 3,50 
 

Rundercarpaccio    € 8,50 
met Old Amsterdam, zongedroogde tomaat, 
zonnebloempitten en mosterddressing 
 

Zalm carpaccio    € 9,50 
met gerookte zalm en cocktaildressing  
    
 

Maaltijdsalades 
Geserveerd met brood of friet 
 
Salade rundercarpaccio    € 14,50 
met Old Amsterdam, zongedroogde tomaat, 
zonnebloempitten en mosterddressing 
 

Salade kip     € 13,50 
met gemarineerde kip en een sesamdressing 
 

Salade geitenkaas    € 12,50 
met notenfantasie en een dressing van balsamico en 
honing 
 

Salade biefstukpuntjes    € 14,50 
met een oosterse dressing 
 

Salade vis     € 14,50 
met gerookte zalm, tonijn en cocktaildressing 
 
 
 
 

Vlees/vis/vega 
Geserveerd met friet, gekruide wedges,  
rauwkost en rabarber 
 

Kipsaté     € 13,50 
met pindasaus en kroepoek 
 

Spareribs     € 16,00 
met knoflooksaus  
 

Biefstukpuntjes     € 16,50 
met keuze uit ketjap- of  pepersaus 
 

Krokant gefrituurde geitenkaas   € 12,50 
met mosterddressing 
 

Zalmfilet    € 16,50 
met pappardelle en kreeftensaus 
 

Kipkluifjes menu    € 12,50 
 

Runderburger    € 14,50 
gegrilde runderburger (200gr) op een grote  
bol met gebakken uienringen, tomaat en sla 
 

Gehaktbal    € 14,50 
met gebakken spek, ui, champignons 
en satésaus 
 

Kindermenu 
Friet met snack     € 6,00 
keuze uit een kroket, frikadel, kipnuggets of kaassoufflé 
geserveerd met mayonaise en appelmoes 
 

Poffertjes (10st)    € 3,50 
met poedersuiker  
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Borrelhapjes 
Borrelbox     € 25,00 
gevuld met verschillende broodsoorten, diverse 
koude en warme vlees/vis gerechten 
 

Kipkluifjes (6st)     € 5,50 
 

Bittergarnituur (10st)    € 6,00 
 

Frikadelletjes (10st)    € 5,00 
 

Kipnuggets (10st)    € 5,00 
 

Friet      € 3,50 

Ijs & lekkernijen 
Bakje ijs klein     € 3,00 
 

Bakje ijs groot     € 4,50 
 

Keuze uit vanille-ijs, smurfenijs, monchoutaart-ijs of 
cheesecake-ijs 
 

Brownie               € 3,50 
   

Huisgemaakte lekkernijen (3st)   € 3,50 
 

Cheesecake               € 3,50 
 

Appelgebak     €3,00 
 

Bakje slagroom               € 1,00 
 
 

Curry 
Curry met rijst    € 12,50 
vegetarisch  
 

  
   


