
Kidsmenu
Patat met saus naar keuze 
+ keuze uit een frikandel, 
kroket, kipnuggets of 
bitterballen, chocomelk of 
fristi, appelmoes en een verrassing               

voor- en hoofdgerechtenEen compleet

3-gangenmenu

voor maar € 16,95? 

Vraag gerust

ons team

voorgerechten
 
Brood plankje 4,50
geserveerd met met kruidenboter, Aioli en tapenade

Carpaccio  8,95
met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise 

Borrelgarnituur voor één 4,50
5 minisnacks inclusief twee sausjes

Gefrituurde garnalen 5,25
4 stuks met een heerlijke chilisaus

maaltijdsalades
Geserveerd met brood en kruidenboter
 
Zalm salade 8,95
frisse gemengde salade met zalm, cherrytomaatjes, 
rode ui, komkommer, croutons, gekookt ei en een 
dressing 

Tonijn salade 8,95
frisse gemengde salade met tonijn, rode ui, 
cherrytomaatjes, gekookt ei, komkommer, croutons 
en een dressing

Salade naturel 7,95
frisse gemengde salade met coleslaw, cherrytomaat-
jes, komkommer en rode ui en gekookt ei en tomaat

Kip salade chef’s tip! 8,95
Frisse gemengde salade met malse stukjes kip, 
cherrytomaatjes, komkommer en rode ui

Beef teriyaki salade  8,95
frisse gemengde salade met beef teriyaki, 
cherrytomaatjes, komkommer en rode ui en lente ui

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat 
en garnituur
 
Stoofvlees  9,00
mals draadjesvlees uit grootmoeders tijd

Shoarma schotel speciaal 9,95
gekruide varkensshoarma van de plaat met een 
shaslick en een overheerlijke knoflooksaus

Schnitzel  9,95
echte Oostenrijkse Wiener schnitzel

Boerenschnitzel chef’s tip! 12,95
met gebakken spek, paprika, ui, champignons, 
kaas en een gebakken ei

Kipkapsalon royaal chef’s tip! 9,95
royale kipkapsalon met gebakken uien en 
champignons

Warmvlees 9,95
vers gebakken fricandeau met gebakken ui en 
champignons met saus

Kip saté 3 stokjes met saté saus 9,00

Halve kip met krokante korst 9,95

Fried chicken 6 Fried chickenwings 8,95

Shaslick 9,95
2 shaslicks, gebakken ui, gebakken champignons en 
shaslick saus

Loempia 9,00
kiploempia, trio ballen, achterham, gebakken ei,  
pindasaus en frisse salade                                                                                                       

Kroepia 9,00
kroepia, trio ballen, achterham, gebakken ei, 
pindasaus en frisse salade595


