VOORGERECHTEN
Salade geitenkaas gemengede salade met geitenkaas en honingdressing			
8,25
Salade Ceasar salade met reepjes lauwwarme kipschnitzel, 7 soorten sla, 		
8,75
parmezaanse kaas, cherrytomaatjes, ceasar dressing en croutons
Carpaccio rundercarpaccio met pijnboompitjes, parmezaanse kaas en rucola		
10,50
Serranoham meloen omwikkeld met Serranoham						9,75
Calamaris gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 			
8,50
Tomatensoep											5,50

BIJGERECHTEN
Vers gebakken stokbrood met aioli								3,00
Onbeperkt saladebar								 		4,50
Schaaltje verse groenten									3,50
Gebakken champignons en ui 								3,00
Extra saus naar keuze 									3,00
Mayonaise of ketchup										0,50

VOOR DE KLEINE GASTEN
Kipschnitzel met frites, appelmoes en mayonaise			 			8,50
Kinderbord Hänsel frikandel of kroket met frites, appelmoes en mayonaise 		
7,50
Pannenkoek met chocoladepasta en poedersuiker						7,50

GRILL SPECIALITEITEN

onderstaande gerechten worden geserveerd met frites en verse groenten
Hamburger 220 gram op een broodje met champignons en uien 			15,50
Hele kip aan ‘t spit										18,50
1/2 kip aan ‘t spit											13,50
Spare-ribs gemarineerde spare-ribs van de grill						17,50
Kogelbiefstuk 225 grams kogelbiefstuk met gebakken champignons en ui			
18,50
Varkenshaas gegrilde varkenshaas met champignonsaus					17,75
Zalm met hollandaise saus									18,50

SCHNITZELS

al onze schnitzels worden geserveerd met frites en verse groenten
Naturel gepaneerde schnitzel (200 gr)								13,50
Peperroomsaus schnitzel (200 gr) 								13,50
Champignonroomsaus schnitzel (200 gr) 							13,50
Satésaus schnitzel (200 gr) 									13,50
Kaassaus schnitzel (200 gr) 									13,50
Zigeunersaus schnitzel (200 gr) 								13,50
Kipschnitzel (200 gr) met een saus naar keuze						
Upgrade neem een 400 grams schnitzel in plaats van 200 gram				

13,50
21,50

Suggestie: voor 4,50 p.p. kunt u eenmalig gebruik maken
van de saladebar of een extra schaaltje groenten bestellen

WERELDSCHNITZELS

van varkensvlees en worden geserveerd met frites en verse groenten
Engeland bacon, kaas en gebakken ei								15,95
Indonesia satésaus, uitjes, seroendeng, atjar en ei						
15,95
Hawaï ham, ananas en gegratineerde kaas							15,95
Deutschland vers gebakken ui en spek 								15,95
France vers gebakken ui, bospaddestoelen en gegratineerde kaas				
15,95
Upgrade neem een 400 grams schnitzel in plaats van 200 gram				

21,50

NAGERECHTEN
Dame Blanche vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom		 			5,50
Chocolade taart met slagroom									5,00
Tiramisu de Italtiaanse klassieker								5,50
Kinderijsje het ijsje voor onze kleine gasten met een verrassing!				
4,50

DRANKJES
z.o.z.

