vanaf 15:00u.

Tapas
→ ook erg lekker bij de borrel
↓ warme tapas
Met tapas als voorgerecht kan je
een tafel vol lekkers neerzetten

6.00

met cheddar en salsa saus

5.00

met aioli

● Breekbrood

8.00

met warm gekruid gehakt, cheddar
en salsa saus

● Tortilla chips vega

↓ koude tapas
● Breekbrood

● Tortilla chips met gehakt

7.00

met aioli en tapenade

● Wrap met gerookte zalm

4.50

● Olijven en sweet peppers

4.00

gevuld met roomkaas

● Mozzarella met tomaat

4.00

● Chorizo worstjes

4.00

↓ maak er een maaltijd van

● Garnalen

5.00

in knoflookolie

● Gehaktballetjes

4.50

in tomatensaus

● Calamares

4.50

● Dadels met spek

4.50

● Kipstukjes

4.50

in een pittig krokant jasje

● Gemarineerde spareribjes

4.50

keuze uit zoete of pittige saus

● Gefrituurde uienringen

4.00

● Knoflook champignons

4.00

● Gemengde frisse salade

4.50

● Tonijnpasteitjes

4.50

● Portie friet met mayonaise

4.00

● Runderpasteitjes

4.50

↓ extra bij de tapas
● Breekbrood

gevuld met pikant rundergehakt

↓ ook erg lekker als vooraf
3.00

● Aioli of olijventapenade

2.00

● Guacamole

3.50

● Salsa saus

2.50

● Kippensoep

5.50

geserveerd met oerbrood

● Tomatensoep
geserveerd met oerbrood

combineren → tafel vol lekkers → delen → genieten

5.50

Diner is van 15:00u. tot 20:30u.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Vleesgerechten

met friet, mayonaise en garnituur

● Rumpsteak, 300 gr. 'Black Angus'

24.00

gegrilde Black Angus rumpsteak

● Rumpsteak, 200 gr. 'Black Angus'

21.00

gegrilde Black Angus rumpsteak

● Runderbavette, 300 gr.

23.00

gegrilde runderbavette

● Varkenshaas

18.50

gegrilde varkenshaas

● Kippendijen

17.50

gegrilde kippendijen

● Spareribs

17.50

geroosterde varkensribben met keuze uit zoete of pittige saus

● Wienerschnitzel, 300 gr.

17.00

varkensschnitzel

● Cheeseburger, 200 gr.

15.00

oerbrood-runderburger-cheddar-sla-uienringen-burgersaus

● Javaanse kipsaté

13.50

kipsaté-pindasaus-kroepoek-atjar-gebakken uitjes

Visgerechten

met friet, mayonaise en garnituur

● Tonijn

23.00

gegrilde tonijnfilet met teriyakisaus

● Garnalen

19.00

in beslag gebakken met keuze uit remouladesaus of aioli

● Fish and chips

15.00

in beslag gebakken kibbeling-uienringen-friet met huisgemaakte frisse vissaus

● Calamares

15.00

in beslag gebakken inktvisringen met keuze uit remouladesaus of aioli

● Visburger

15.00

oerbrood-visburger-sla-uienringen-huisgemaakte frisse vissaus

Extra

bij het diner

● Gemengde frisse salade
● Portie friet met mayonaise
● Pindasaus of pepersaus
● Extra mayonaise of ketchup

4.50
4.00
2.50
0.70

Diner is van 15:00u. tot 20:30u.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Maaltijdsalades
● Caesar salade

15.50

sla-kip-tomaat-paprika-ui-mais-geraspte mozzarella-pasta-tortilla chips

● Salsa salade

16.50

sla-warm gekruid gehakt-cheddar-tomaat-ui-kidneybonen-zure roompaprika-guacamole-pasta-tortilla chips

Vegetarische gerechten
● Mozzarella maaltijdsalade

16.00

sla-mozzarella-tomaat-basilicum-ei-mais-paprika-pasta-tortilla chips

● Vega cheeseburger

16.00

oerbrood-vegaburger-cheddar-sla-uienringen-burgersausfriet-mayonaise-garnituur

● Vega saté

14.50

vega saté-pindasaus-friet-mayonaise-kroepoek-atjar-gebakken uitjes

Voor de kinderen t/m 10 jaar
● Kipnuggets, kipsaté of kibbeling

Special Coffee
10.00

10.00

● French Coffee

6.50
6.50

met Cointreau en slagroom

Toetje voor de kinderen

● Italian Coffee
3.50
2.50

ijs met chocolade- en vanillesmaak, slagroom én
een verrassing in de deksel van de schatkist

1.50

● Raket

1.00

6.50

met Tia Maria, bruine rum
en slagroom

● Baileys Coffee

● Calippo cola

6.50

met Amaretto en slagroom

● Jamaican Coffee

vanille-roomijs met slagroom in een leuke beker

● Schatkist

● Spanish Coffee
met Likeur 43 en slagroom

keuze uit oerbrood of friet met mayonaise
+ appelmoes en een ijsje na

● Mini Moose Coupe

6.50

met Jameson whiskey,
bruine suiker en slagroom

keuze uit oerbrood of friet met mayonaise
+ appelmoes en een ijsje na

● Vega saté

● Irish Coffee

6.50

met Baileys en slagroom

Geen 18, geen alcohol.

