
Dinerkaart
U dient uw diner uiterlijk te bestellen voor 16.00 uur. Afhalen van uw diner is mogelijk tussen 17.00 - 19.00 uur.

Voorgerechten
De voorgerechten worden geserveerd met brood en roomboter.

Runder carpaccio           13.5
Grana padano - gedroogde tomaat – rucola - basilicum mayonaise - pijnboompitten
Wijntip: Selva Volpina Chardonnay 2018 - € 4.25

Huisgemaakte tomatensoep        6.5 
Met basilicumolie

Hoofdgerechten
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade. 

Kogelbiefstuk van 250 gram!        26.5 
Op de grill gebakken , Keuze uit: kruidenboter, rode wijnsaus of pepersaus
Wijntip: Rioja Crianza Sonsierra 2016 - € 6.00

Parelhoen suprême          24.5
Met sinaasappelsaus
Wijntip: Duberny Chardonnay Viognier 2019 - € 6.00

Zalmfilet teriyaki          20.5
Op een bedje van noedels met sesamzaadjes
Wijntip: Duberny Chardonnay Viognier 2019 - € 6.00

Risotto van asperges         18.5
Met venkel, doperwten en een gepocheerd ei
Wijntip: Selva Volpina Pinot Grigio - € 4,50

Diner voor de kleine gasten
Poffertjes met vers fruit en poedersuiker       6
Frites met snack naar keuze met huisgemaakte appelmoes of fritessaus  6

Zalm met wokgroentes en noodles       8.5

Desserts
Desserts kunt u afhalen tot uiterlijk 19.30 uur
Dessert van de chef          6.5
Vanille ijs met slagroom en seizoensfruit        6.5



Lunchkaart
U kunt lunch bestellen tussen 12.00 - 16.00 uur.

Broodjes
Keuze uit: Maisbol, meergranenbol en witte bol
Broodje runder carpaccio          9.5
Grana padano - gedroogde tomaat – rucola - basilicum mayonaise - pijnboompitten

Broodje geitenkaas uit de oven        9.5
Huisgemaakte paprikajam - geroosterde noten - sla

Broodje gerookte zalm         9.5
Roomkaas - mierikswortel crème - rucola - zoetzure rode ui - kappertjes

Warme lunch gerechten
De soepen worden geserveerd met brood en roomboter.
Huisgemaakte tomatensoep        6.5 
Met basilicumolie

Tosti Fruitpark          8.5
Open tosti met gegrilde groenten, gegratineerd met oude en belegen kaas

Brood met 2 kroketten         7.5
Geserveerd met mosterd en een salade garnituur

Maaltijdsalades
De salades worden geserveerd met brood en roomboter.
Salade met runder carpaccio         14.5
Grana padano - gedroogde tomaat – rucola - basilicum mayonaise - pijnboompitten

Salade met geitenkaas uit de oven        14.5
Huisgemaakte paprikajam - geroosterde noten - sla

Salade met gerookte zalm         14.5
Roomkaas - mierikswortel crème - rucola - zoetzure rode ui - kappertjes

 Vegetarisch gerecht


