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SOEPEN 
Gerookte paprika-tomatensoep 6.75

Huisgemaakt, pesto 

Soup du Jour  7.50

Wisselende soep 

SANDWICHES
Keuze uit Waldkorn bol of baguette wit
Warm vlees 9.50

Fricandeau, gebakken uitjes, pindasaus 

Carpaccio 11.50

Truffel mayonaise, Grana Padano, rucola, sud’n sol

Tuna 8.50

Tonijnsalade, sla, rode ui, kappertjes

Geitenkaas 9.00

Uit de oven, honing, walnoten   

CLASSICS
Keuze uit wit of meergranen brood

Club sandwich chicken 11.00

Kipfilet, bacon, avocado, ei, sla, komkommer, 

tartaarsaus, friet

Uitsmijter 9.50

Kaas en/of ham  

Croquetten 8.75

2 stuks, rundvlees, mosterd

SPECIALS 
12-Uurtje vlees 1 persoon  13.50

Waldkorn bol of baguette wit, kopje gerookte 

paprika tomaatsoep, filet Americain, beenham, 

1 rundvlees croquette 
12-Uurtje vis 1 persoon 13.50

Waldkorn bol of baguette wit, kopje gerookte 

paprika tomaatsoep, gerookte zalm,

tonijnsalade, gamba croquetjes

Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Onze warme lunchspecials vindt u op onze schoolborden!

Na 17.00 uur kunt u ook naar 
onze uitgebreide à la carte-kaart vragen!



FLAMMKUCHEN
Flammkuchen Traditioneel 13.00

Crème Fraiche, spekjes, rode ui, rucola 

Flammkuchen Gerookte Zalm 13.00

Pesto, tomaat, bosui, rode ui, mozzarella, 

gerookte zalm, rucola

SALADES Geserveerd met brood 

Fish salad 15.75

Gemengde slasoorten, gerookte Schotse zalm, 

gamba’s, tonijnsalade, kappertjes, 

limoenmayonaise

Geitenkaas Salade 15.75

Gemengde slasoorten, parmaham, tomaat, 

komkommer, appel, walnoot, balsamico vinaigrette

HOT DISHES
Slibtongetjes 22.50

Gebakken, roomboter, citroen, 3 stuks  

Spaghetti Gamba 21.50

Gamba’s, knoflook, licht pittige tomatensaus

Classic Burger  16.50

Brioche, coleslaw, gekarameliseerde ui, oude kaas

Kaas-Uienburger 16.00

Brioche, spinazie, coleslaw, gekarameliseerde ui, 

honing-mosterdsaus

Steak 200 gr.  20.00

Kogelbiefstuk, eigen jus

KIDSMENU tot 12 jaar

Kroket | Frikandel 9.50

Frietjes, mayonaise en appelmoes

Fish Nuggets 9.50

Frietjes, mayonaise en appelmoes

Pasta Bolognese         9.50

Spaghetti, tomatensaus en kaas

Burger 11.00 

Frietjes, mayonaise en appelmoes

Na 17.00 uur kunt u ook naar 
onze uitgebreide à la carte-kaart vragen!LU
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Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met bijpassend garnituur

Onze warme lunchspecials vindt u op onze schoolborden!


