VOORGERECHTEN
Soepen en salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Soepen

Normaal

Seizoen soep
Gegratineerde uiensoep
Gevulde goulashsoep

€ 4,20
€ 4,40
€ 5,80

€ 5,80
€ 6,00
€ 7,40

Voorgerechten
Pittige makreel
Geitenkaas
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Brood

gegarneerd op huisgebakken brood
met rucola salade, appel en een vleugje honing
op een bedje van rauwkostsalade
frisse salade met avocadomousse
met kruidenboter uit eigen keuken

€ 9,70
€ 9,95
€ 9,70
€ 9,70
€ 3,20

Salades
Olijfje
Boelie
Feta

spekjes, champignons, pijnboompitten
tonijn, kappertjes

€ 10,40
€ 10,40
feta, olijven, komkommer, rode ui, tomaat en paprika € 10,40

€ 14,20
€ 14,20
€ 14,20

Scampi

gepelde garnalen gebakken in knoflook-olijfolie € 12,50

€ 15,30

Cocktails
Hugo:

een heerlijke cocktail gemaakt van een Italiaanse
spumante, 100% natuurlijke vlierbloesem-munt extracten
bruiswater en geconcentreerd citroensap.

€ 6,90

Aperol:

geserveerd in de mix met prosecco en bruisend water.
geniet van dit licht bittere en frisse drankje met
maar 11% alcohol. De ingrediënten zijn onder andere
zure sinaasappel, gentiaan, rabarber en cinchona.

€ 6,90

HOOFDGERECHTEN
Vlees en vis worden geserveerd met frites en een salade of groente

Vlees
Kogelbiefstuk met pepersaus en champignons
€ 17,40
Ossenhaaspuntjes met een saus van rode port
€ 19,40
Medaillon van varkenshaas met grove mosterdsaus
€ 16,30
Lamsrack met knoflook-yoghurt dip
€ 19,40
Saté van varkenshaas met licht pittige satésaus
Anita’s hamburger uit eigen keuken op een vers afgebakken broodje

Normaal
€ 23,00
€ 25,00
€ 21,50
€ 25,00
€ 17,40
€ 13,50

Stoofpotjes
Wij serveren elke dag seizoensgebonden stoofpotjes.
Vraag naar het aanbod bij onze medewerkers.

Vanaf € 17,60

Vis
Kabeljauw
Roerbakzalm
Gebakken scampi’s

met tomaatjes en zeekraal
met broccoli en cashewnoten
in knoflookolie

€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00

Biologische volkoren pasta
Met scampi’s
Met gerookte zalm

€ 17,60
€ 17,60

Met groenten

€ 17,60

Vegetarische specialiteit
Groentenburger

huisgemaakt met kikkererwten, aubergine,
komijn, ui en harissapasta. Geserveerd op naanbrood.

Gerechten gemarkeerd met een
zijn vegetarisch.
Heeft u speciale wensen of allergieën? Laat het onze medewerkers weten!

€ 16,70

