ETEN

DRINKEN

DINER
KAART

GENIETEN

DINER
SOEPEN

Groentesoep 5.25
Tomatensoep 5.25
Huisgemaakte Uiensoep 5.5
met kaascrouton

Vissoep 8
Kreeftensoep 8
Al onze soepen worden geserveerd met brood

KOUDE VOORGERECHTEN

Breekbrood met smeersels 4.5		
aioli, tapenade & kruidenboter

Carpaccio van Ossenhaas 9.9 klein 7.45

truffeldressing, rucola, pijnboompitten & parmezaan

Garnalencocktail 13
Gerookte Zalm 9.8

met zoet/zure kruiden dressing

Meloen met serranoham 8.25
frambozensaus

Salade Gamba 11
knoflooksaus

WARME VOORGERECHTEN

Gebakken Mosselen met toast 7.5
Gebakken Champignons met toast 7.5
Landbouw duo 10.5

kaaskroket & garnalenkroket met frisse salade & sambasaus

VLEESGERECHTEN

Huisgemaakte hamburger (rundvlees) 10.5
kaas, komkommer, tomaat, frites en garnituur

Wienerschnitzel 12.5
Schnitzel de landbouw 13.8
kaas, ananas en tomaat uit de oven

Gegrilde halve kip 12.25
Biefstuk (150g) 14
met eigen jus

Grote biefstuk (250g) 17,5
met eigen jus

Tournedos (200g) 22.5
met eigen jus

Mixed grill 18.5

kip, biefstuk, varkenshaas, hamburger & schnitzel

Stoofpotje van rundvlees 12.9
Gegaard in affligem dubbel

Entrecôte (300g) 20
met kruidenboter

Varkenshaas 16.5

naturel

SPECIALITEITEN VAN DE CHEF

Supersaté (varkenshaas of kipfilet ±200g) 12

geserveerd met gemengde salade & frites of gebakken aardappeltjes

Varkenshaas van de chef (225g) 18
pesto & mozarella

Gegrilde ribroast 23.5			
Gebakken gamba’s (175g) 18.75
in kreeftensaus

SAUZEN

champignonroomsaus, pepersaus, stroganoffsaus
of gebakken champignons 2
Zaanse Mayonaise 1
Extra frites of gebakken aardappeltjes 2

VEGETARISCH

Risotto met groenten 10.5
Huisgemaakte lasagne 11

geserveerd met stokbrood & salade

Pasta met gemengde paddestoelen 11.5
Grana Padano en truffelsaus

Vegetarische hamburger 9.9
sla, komkommer, tomaat, curry & ui

Vispannetje 15.75

VISGERECHTEN

zalm, victoriabaars, koolvis & kabeljauw

Gebakken mosselen 18
op Zeeuwse wijze bereid

Sliptong (2 stuks±180g p.st) 18.5
met groene mayonaise

Gegrilde zalmfilet (± 200gr) 19
met een groentesaus

Gebakken kabeljauw 18.5

met Zeeuws spek & witte wijnsaus

Vis van de week dagprijs
zie onze spiegels

Gebakken zeetong dagprijs
Gegrilde gamba’s 23.50
in knoflookboter

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappeltjes,
frisse salade en warme groenten van het seizoen

DAGMENU 1

DAGMENU 2

Soep van de dag
***
Biefstuk
met seizoensgroenten,
frites en gebakken
aardappelen
***
Kopje koffie
of ijsdessert

Soep van de dag
***
Halve kip
met seizoensgroenten, frites
en gebakken
aardappelen
***
Kopje koffie
of ijsdessert

16.5

klein 12.4

16.5

DAGMENU 3

KINDERMENU

Soep van de dag
***
Schnitzel
met seizoensgroenten, frites
en gebakken
aardappelen
***
Kopje koffie
of ijsdessert

Tomatensoep
***
Frites met snack
(keuze uit kroket,
frikandel
of kipnuggets)
of spaghetti

16.5

klein 12.4

***
Kinderijsje

8

BORREL & FINGERFOOD
Tapasplank 12.5

olijven, kaas, augurk, bitterballen, bruschetta met zalm & gamba

Boerenbrood 4.5

kruidenboter, aioli en tomaten tapenade

Van dobben bitterballen 5.5
Portie old Amsterdam kaas 4.6
Snackmix 5.5

2x bitterballen, 2x nasihapje, 2x bamihapje, 2x kipnuggets

Trio van Huismix 7.5

4x kaasstengels, 4x huisgemaakt gehaktballetjes, 8x cocktailworstjes

Duo van notenmix & zoute stengels 4

NAGERECHTEN
Dame blanche 6.25

klein 4.25

met warme chocoladesaus & advocaat

Cappucino van roodfruit 7.75

klein 5.8

met zacht roodfruit

Chocolade lava cake 7
met vanille ijs

Sorbet 6.75

klein 5.1

verse vruchten & saus van aardbeien

Kaneel crème brulee 8
Huisgemaakte soesjes 7.25
gevuld met vanille-ijs & caramel

Coupe landbouw 6.5

klein 5.45

klein 4.9

vanille-ijs, caramel & advocaat

Witte chocolade parfait 7.25 klein 5.45
met frambozen sorbet ijs

