Soepen


Tante Ria’s soep
€ 4,75
Goed gevulde soep met rundvlees en verse groenten, de rest weet alleen Ria…



Tomaten-Paprikasoep
€ 4,75
Gebonden soep van paprika en tomaat met geslagen room, basilicum en pedano kaas



Mosterdsoep
€ 4,75
Met uitgebakken spekjes en droge worst



Stokbrood
€ 2,50
Stokbroodje met kruidenboter en diverse smeerseltjes

Koede Voorgerechten


Rundercarpaccio
€ 8,25
Huisgemarineerde rundercarpaccio met rucola, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een honing-mosterd-vinaigrette



Gerookte Kip Carpaccio
€ 8,25
Dun gesneden gerookte kip, geserveerd met een frisse dressing van kerrie en gember



Gerookte zalm
€ 12,50
Bombe van gerookte zalm gevuld met Hollandse garnalen

Warme Voorgerechten


Gebakken Mosselen
€ 8,50
In pesto-boter gebakken mosselen



Gebakken Mosselen
€ 8,50
In pesto-boter gebakken mosselen

Vleesgerechten


“Varkenshaas Oldenkott”
€ 18,50
Varkenshaas ingesmeerd met pesto, belegd met tomaat en gegratineerd met
mozzarella, overgoten met een saus van room en tijm



Huisgemaakte Spare-ribs
€ 14,50
Huisgemarineerde spare-ribs met marinade naar keuze, zoet of duivels



Schnitzel
€ 15,00
Varkensschnitzel geserveerd met een romige champignon-roomsaus



Tournedos van de Grill
€ 24,50
Biefstuk van de haas met gebakken champignons en ui, afgeblust met rode wijn



Entrecôte
€ 21,00
Geserveerd met gebakken champignons



T-Bone-Steak 450 Gram
€ 29,50
T-Bone steak van de grill met huisgemaakte kruidenboter



T-Bone-Steak 700 gramm
€ 37,50
Grote T-Bone steak van de grill met huisgemaakte kruidenboter, voor wie durft!



“Mixed Grill”
€ 24,50
Een combinatie van varkenshaas, kip, biefstuk, gerookte spek, ui en paprika,
overgoten met een zoetzure saus



Gegrilde Kipfilet
€ 16,75
Gegrilde kip let, ingesmeerd met tomatensaus, belegd met Spaanse ham, en met
Hollandse kaas gegratineerd in de oven



“Black Angus USA”
€ 21,50
Biefstuk van de Black Angus, geserveerd met de originele Strogano saus

Visgerechten


Hollandse Scholfilet
€ 18,50
Twee gebakken scholfilets, geserveerd met Hollandaise saus



Gebakken Zalmfilet
€ 22,50
Gebakken zalmmoot, geserveerd met een romige witte wijnsaus, afgemaakt met dille

Vegetarischegerechten


“Don Quichot”
€ 13,50
Quiche met verse groenten



Gevulde Paprika
€ 12,50
Een met gebakken groenten gevulde paprika, met Hollandse kaas

De hoofdgerechten worden geserveerd met warme groente, gebakken aardappeltjes,
frites en rauwkost.

Voor de kleintjes


“Lange Jan“
€ 5,00
Frikandel geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise



Hamburger
€ 6,50
Geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise

Nagerechten


Panna Cotta
€ 7,25
Panna cotta met verse aardbeien en slagroom



“Chocoladecoupe”
€ 7,25
Chocolade mouse met een bolletje chocolade ijs en slagroom



“Advocaat Walnoot”
€ 6,25
Walnoten ijs met advocaat en slagroom



IJs met Vruchten
€ 6,00
Drie verschillende soorten ijs met diverse vruchten en slagroom



Warme Kersen
€ 7,50
Vanille ijs met warme kersen en slagroom



“Grand Dessert”
€ 10,00
Een groot nagerecht met van alles wat!



“Kindercoupe”
€ 3,75
Coupe met ijs, vruchten en slagroom

Heeft u zin in iets bijzonders?
Laat u dan door onze chefkok verassen met een heerlijk 3-gangen menu!
€ 32,50

