
Borrelplankje 
Gedroogde worst • pata negra • olijven • 
kaassoorten • brood • smeersels

Broodplankje 
Brood • aioli • kruidenboter • olijfolie

Bitterballen 
Geserveerd met mosterd

Warm Bittergarnituur 
Geserveerd met diverse sauzen

Kaastengels 
Geserveerd met chilisaus

Verse Friet 
Geserveerd met truffelmayonaise

Mini Kipsalon
Pulled chicken • friet • kaas • knoflooksaus

Mini Hamburgers
Twee broodjes met huisgemaakte hamburgers
Sla • tomaat • augurk • cheddar

Nacho’s 
Kaassaus • tomatensalsa •avocado • bosui

Gegrilde Kippendijen 
Geserveerd met pittige mayonaise

Kiest u voor ons lichte of donkere brood?
    = Vegetarisch of optie vegetarisch

Proef de liefde! Wist u dat wij iedere saus, 
dip, dressing, jus en kruidenboter elke dag 
vers in eigen keuken maken?
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Club Kip
Kippendijen • spek • pittige mayonaise •
komkommer • tomaat • sla

Broodje Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten • 
rucola • parmezaanse kaas

Broodje Warm Vlees
Fricandeau • jus •  champignon • ui • paprika

Biefstuk
Met brood of friet • eigen jus

Kroketten
Met brood of friet • mosterd

Pittige Kip
Met brood of friet • kippendijen • pittige saus

Omelet 
Ham • kaas • spek (elke topping +0,50)

Uitsmijter 
Ham • kaas • spek (elke topping +0,50)

Broodje Gerookte Zalm 
Citroenmayonaise • sla • komkommer • 
zoetzure uitjes

Salade Vis 
Gerookte zalm • coquilles • scampi’s

Bruschetta Caprese 
Tomaat • mozzarella • basilicum

Salade Geitenkaas 
Rozijnen • walnoot • zontomaat

Mini Kipburgers
Twee broodjes met huisgemaakte kipburgers
Tomatensalsa • guacamole • cheddar

7,50



Carpaccio
Truffelmayonaise • pijnboompitten •  
parmezaanse kaas • rucola

Pulled Pork Kroketjes
Gerookte paprika mayonaise • salade

Eendenrillette
Brioche • rode ui compôte • pancetta crunch

Pittige Scampi’s
Roomsaus • champignon • bosui • taugé

Coquilles
Limoen • rode peper • ingelegde sjalot

Ravioli
Ricotta • spinazie • walnoot • basilicum

Mosterdsoep
Ham • ook vegetarisch te bestellen

Bloempotje 
Crème van karamel • brownie crumble

Citroen Meringue Taart 
Citroen ijs

Profiteroles 
Vanille ijs • karamelsaus

Kaasplateau 
Brood • 4 kaassoorten • vijgencompôte

Dame Blanche 
Vanille ijs • chocoladesaus

Hazelnoot Bavarois 
Chocolade ganache • kletskoppen

Boeuf Bourguignon
Aardappelpuree • rode kool

Hertenbiefstuk
Rode wijnjus • paddenstoelen duxelles

Tournedos
Gegrild • stroganoff saus

Speenvarkenfilet
Pancetta • kruiden • peperjus

Heilbot
Hollandaise • aardappelpuree • peentjes

Rogvleugel
Beurre noisette • kappertjes • peterselie

Groentequiche
Frisée salade

Ieder hoofdgerecht wordt geserveerd met  
frites en/of een bijpassende salade.10,50
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