BIJ DE KOFFIE/ BORREL
Appeltaart (slagroom + € 0.5)
Wafel met boerenroomijs en een toefje slagroom
Bitterballen – 8 stuks
Borrelmix XL 6 stuks
Borrelmix XL 12 stuks
Broodplankje, diverse smeersels
Nacho’s met gehakt, tomatensaus en kaas

3.5
6.0
6.0
6.5
9.9
7
7

LUNCH
Tosti ham & kaas
Huisgemaakte soep van de dag
Broodje Brie - brie, honing, sla, walnoot
Broodje Gezond - ham, kaas, tomaat, komkommer, sla
Kroketten (2) op brood - met mosterd
Boerenomelet met brood - spek, ui, champignons, paprika
Uitsmijter op brood (2) - ham, kaas, tomaat, sla
Frisse kip salade - ijsbergsla, tomaat, komkommer, paprika

5.5
6
6.9
6.9
7.9
7.9
7.9
7.9

PANNENKOEKEN

Naturel
Kaas
Appel
Spek & kaas
Spek, kaas, ui, champignons
Italiaans - kaas, tomaat, paprika, ui en Italiaanse kruiden
Nutella & Smarties

7
7.5
7.5
9.5
11.5
10.5
10.5

KINDERPANNENKOEKEN
Naturel
Spek
Appel
Kaas
Hutsefluts (zelf versieren met lekkere en vrolijke toppings)
Poffertjes – 12 Stuks
Poffertjes – 24 stuks

6
6.5
6.5
6.5
8.5
5.5
9

COMPLEET 3-GANGEN MENU VOOR €29,90
VOORGERECHTEN
Huisgemaakte soep van de dag
Broodplankje, diverse smeersels
Nacho’s met gehakt, tomatensaus en kaas
Rode bietensalade – Rode biet, feta, en sjalot
Frisse salade met kip, ijsbergsla, tomaat, komkommer, paprika

6
7
7
7
7

HOOFDGERECHTEN
geserveerd met friet, salade en mayonaise (uitgezonderd de pasta's)
Huisgemaakte burger - Italiaanse bol met ui, champignons, paprika en kaas
Kipsaté - Boterzachte kipsaté geserveerd met kroepoek en satésaus
Boerenschnitzel - Schnitzel met ui, champignons en spek
Jägerschnitzel - Schnitzel met een heerlijke saus bestaand uit ui,
champignons, marjoraan, tijm, rozemarijn en knoflook
Zigeunerschnitzel - Schnitzel met een heerlijke saus bestaand uit ui,
champignons en paprika
Spareribs - Mals gekruide spareribs
(in het 3-gangen menu is hier een surplus van 3 euro)
Pasta Vega - met rode pesto, paprika, ui, champignons en een frisse salade
Pasta gamba – met gamba’s, rode pesto, paprika, ui, champignons en een
frisse salade (in het 3-gangen menu is hier een surplus van 3 euro)

15.9
15.9
15.9
15.9
15.9
18.9
15.9
18.9

DESSERTS
Coupe Hardenberg - Stracciatella roomijs geserveerd met karamelsaus, met 7.5
een toefje slagroom
Coupe Hartigh en Soed - Vanille roomijs geserveerd met fruit,
7.5
aardbeiensaus, met een toefje slagroom
Coupe Candy - Vanille roomijs geserveerd met diverse snoepjes en slagroom 7.5
Crème brûlée - Custardgerecht met een gekarameliseerd laagje suiker een
toefje slagroom
Huisgemaakte brownie, geserveerd met mokka ijs en karamelsaus

7.5
7.5

