
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

MAALTIJDSALADEs

vanaf 16:00 uur

BIO BROODPLANK  7.5
bieslookroomkaas | truffelaioli  
tomatentapenade

TOMATENSOEP  7
room | basilicum

Soep van de chef   7.5

CARPACCIO  13.5
oude kaas | pittenmix
truffelmayonaise | rucola

GEROOKTE ZALM  13
blini’s | rode ui | kappertjes
dille-citroenmayonaise

BURRATA   12.5
crostini | tomatensalsa | notensla

WIENERSCHNITZEL 
Klassiek  18
boerengarnituur  +1.5
Champignonsaus  +1

kipSATÉ 19.5
atjar | kroepoek
gedroogde uitjes

FISH AND CHIPS 20
naar eigen recept | citroen 
Ravigottesaus

GROENTEBURGER   17
mango chutney | paprika
zoetzure rode ui

BOERDERIJKIP  21
halve kip | truffelmayonaise
coleslaw

STOOFPOT KLEIN ZWITSERLAND  18.5
rundvlees | zwarte truffel
groenten | bosui

CARPACCIO 17
oude kaas | gemengde sla
pittenmix | truffelmayonaise

GEITENKAAS   16
komkommer | vijgen | pittenmix
honing | ingelegde rode ui

GEROOKTE ZALM  17
citroen-dillemayonaise | kappertjes
ingelegde rode ui

Special
BLACK ANGUS BURGER  19.5
200 gr | friet | ui | salade | tomaat
cheddar kaas | Smokey BBQ saus 

Alle gerechten worden geserveerd met friet.
WIl je er ook salade bij? Meld dit dan bij onze bediening.



Je kunt je eigen pannenkoek
Samenstellen met de onderstaande
ingrediënten, daarnaast kun je
bij alle pannenkoeken zelf stroop 
en poedersuiker toevoegen.
We hebben ook een vegan, lactose
en glutenvrije pannenkoekenmix,
vraag ernaar bij onze collega’s. +2

sPECIALITEITEN
GEROOKTE ZALM 16
rucola | limoen | bieslookroomkaas

BURRATA  15
tomatentapenade | rucola
pittenmix

BOEREN  16
spek | ham | kaas | champignons
paprika | ui | peterselie

PITTIGE KIP 16
roerbakgroenten | rucola
chilisaus

Zwitserse Alpen  16
spek | geitenkaas | pittenmix
spinazie | honing

BRIE  16.5
vijgen | balsamico | rucola

STOOFVLEES 16
rundvlees | zwarte truffel | bosui

NATUREL  8

TOPPINGS              per topping +1.75
appel | ananas | banaan | Nutella
kaneel | rozijnen | chocoladesaus
gember | ham | kaas | spek | paprika 
ui | champignons | salami | tomaat

OOK LEKKER VOOR DE KIDS

FRIETJES MET APPELMOES,
MAYO EN... 9
kroket | frikandelletjes
minikaassoufflé | kipnuggets
vissticks

TOETJES
KINDERIJSJE 4.5
2 bolletjes vanille-ijs
in meeneembeker

HANDIJSJES
diversen 

KIDS
STOEre jongens & meiden 11
met stoer kado

KNETTERGEKKE KIDS  10.5
Nutella | marshmallows 
knettersuiker

OH NO, OREO!  10.5
Oreo crumble | vanille-ijs
slagroom

STUITERBAL  10.5
met MEGAVEEL snoepjes

dit gerecht is vegetarisch 
of vegetarisch te bestellen



vanaf 2 personen (prijs p.p.)
Met ambachtelijk brood
frisse salade | wisselende groenten 
en fruit

DAME BLANCHE  7
vanille-ijs | chocoladesaus

APPLE CRUMBLE 7
vanille-ijs | slagroom

ALPEN TRIFLE  8.5
mascarpone | bosvruchten

Vanille-ijs 8
diverse vruchten 

brownie  7
vanille-ijs | slagroom

TRADITIONEEL   22
Gruyère | Emmentaler | witte wijn

BLAUWE KAAS  24
Blue Stilton | Emmentaler
witte wijn

EXTRA
gehaktballetjes  4
salami        3

dit gerecht is vegetarisch 
of vegetarisch te bestellen

DESSERTs

KAASFONDUE


