
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten  
vrij zijn van ingrediënten die allergische reacties  
kunnen veroorzaken. 
Heeft u een allergie ? meld het ons.

VOORGERECHTEN

Tomatensoep 4.95

Champignonsoep 4.95
 
Goulashsoep 4.95
 
Soep van het seizoen (vraag onze bediening) 4.95

Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood  
en kruidenboter
  
Carpaccio van runderhaas chef’s tip! 8.95
met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise 
 
Pasteitje 7.50
met kippenragout en champignons 
 
Brood plankje met kruidenboter los 3.95 

MAALTIJDSALADES
 
Kip Salade 6.95
verse groene salade met kipfilet, komkommer,  
tomaatjes, rode ui, gekookt ei en dressing 
 
Gerookte Zalm Salade chef’s tip! 6.95
verse groene salade met gerookte zalm, honing- 
mosterd dressing, rode ui, komkommer en tomaatjes 
 
Griekse Salade 6.95
verse groene salade met Feta, olijven, rode ui,  
komkommer en tomaatjes 
 
Tonijn Salade 6.95
verse groene salade met tonijn, rode ui,  gekookt ei, 
cherrytomaatjes, komkommer

voorgerechten en salades



topp’d potato

voorgerechten, salades en hoofdgerechten

Hete kip chef’s tip! 12.50
pittig gemarineerde kipreepjes met een beetje chilisaus 
 
Pulled pork 12.50
langzaam gegaard varkensvlees in een BBQ saus 
Pulled chicken 12.95
langzaam gegaard kippenvlees in een licht pikant sausje 
Lekkerbek** (2 stuks) 11.50
Kibbeling** 11.50
Bami of nasi 11.95
2 stokjes saté met saus, gebakken ei en atjar 
Varkenshaas spies* 14.95
Spareribs* 16.95
 

Halve haan 12.50
Schnitzel 12.25 / incl. saus 13.95
 
Boerenschnitzel chef’s tip! 14.95
met gebakken spekjes, ui en champignons 
 
Hawaï schotel 12.95
2 kipspiezen met kerrie- of pindasaus en gebakken ananas 
Kipsaté 10.95
3 stokjes kipsaté met pindasaus 
Saté van de haas 11.75
3 stokjes saté van de haas met pindasaus
Loempia speciaal 9.95
loempia met pindasaus en gebakken ei 
Shoarma** Klein 9.95 / Groot 13.75
Jaco** Klein 9.95 / Groot 13.75
Gyros** Klein 9.95 / Groot 13.75
 
*Met saus naar keuze: knoflook - shoarma - cocktail -   
  smulsaus - champignon roomsaus - pepersaus -  
  zigeunersaus - pindasaus - chilisaus
**Met saus naar keuze: knoflook - shoarma - cocktail - 
 chili - smulsaus. Overige sauzen meerprijs 0.50 

 

Kidsmenu
Friet met saus naar keuze en een  
frikandel, kroket, bitterballen
4 kipnuggets/fingers of knak- 
worst en een glaasje ranja,
capri sun of appelsap + verrassing   

650

hoofdgerechten


