
 
MENUKAART

HOOFDGERECHTEN VLEES

Salade zeebinkie
gevulde salade met  spekjes en een spiegel ei

caesar salade kip 
gevulde salade met kipreepjes

caesar salade garnalen
gevulde salade met garnalen, paprika en ui

gegratineerde mosselen

huisgemaakte tomatensoep

Ongepelde gamba's 
gebakken in knoflook €   9.95Vega pannetje

pannetje gevuld met diverse groenten en gegratineerd met kaas

vega wrap
wrap gevuld met diverse groenten en gegratineerd met kaas

KLEINE BINKIE'S

VOORGERECHTEN
stokbrood met kruidenboter
Calamaris
gefrituurde inktvisringen  met huisgemaakte knoflooksaus

spicy ribs
pittige ribbetjes met barbecuesaus

hotwings
gefrituurde kippenvleugels met chilisaus

Carpaccio
rundercarpaccio met triffelmayonaise, spekjes, cappertjes
 en kaas

nacho's
met cheddar en Parmezaanse kaas en piccachillysaus 

€   3,75

€   4.95

€   6.25

€   7,95

€   4.50

€   7.50

€   7.50

€   8.95

€   5.50

€   3.50

€   4.50

€   7.95

HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN  SALADE

mixed grill xl 
mix van spareribs, varkenshaas, kipspies en vleesspies

mixed grill 
mix van spareribs, varkenshaas, kipspies

spareribs xl 

spareribs

varkenshaas medaillons xl
omwikkeld met spek in een champignonroomsaus

varkenshaas medaillons
omwikkeld met spek in een champignonroomsaus

hamburger rund
met sla, komkommer, tomaat, uitjes en hamburgersaus

€  22,50

€  18.50

€  13.50
€  16.95

€  13.50

€  18.50

€    9.95

cheeseburger rund
met sla, tomaat, komkommer, uitjes, hamburgersaus 

en cheddar

varkensschnitzel
gepaneerde varkensschnitzel met citroen

herrie in de pan 
gesudderd rundvlees met paprika en champignons

biefstuk in eigen jus

vleesspies xl 
2 spiezen met kip, varken en rund

vleesspies
spies met kip, varken en rund

€  10.95

€   9.95

€  13.50

€  12.50

€  16.95

€ 13.50

HOOFDGERECHTEN VEGA
HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN  SALADE

€   9.95

Frites met kipnuggets

frites met frikandel

frites met kroket

frites met 1 stokje saté

sparerib 

tongfilet

pannekoek naturel 

kaas/spek/appel

€   6.50

€   6.50

€   6.50

€   6.50

€  8.95

€  6.95

€  5.95

€  6.25

heeft u allergieën? 

vraag naar onze ALLERGENEN KAART



koffie 

cappuccino

koffie verkeerd

latte machiatto

dubbele espresso

espresso 

thee

warme chocolademelk

Irish coffee

iitalian coffee

spanish coffee

french coffee

BESTELLEN? 
SCAN DE QR CODE EN VUL UW
TAFELNUMMER IN. 

WILT U EEN VOOR EN
HOOFDGERECHT BESTEL
DEZE DAN IN 1 KEER. 

BEDANKT EN SMAKELIJK
ETEN!

HOOFDGERECHTEN VIS
HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN  SALADE

visverassing
4 verschillende soorten gebakken vis 

gebakken zalmfilet 

gebakken mosselen
gebakken in kruidenboter met paprika en ui

gebakken zeebaarsfilet

Gebakken zeebaarsfilet xL
22st. gebakken zeebaars

vispannetje
mosselen, witvis, zalm  gegratineerd met kaas

tongrolletjes met zalm

kibbeling 
met remouladesaus

€  14.95

 €    9.95

€  12.50

€  12.50

€  12.50

€  12.50

€  18.95

€  16.50

oosterse garnalen
met paprika en ui in een oosterse saus

Kabeljauwfilet

tongfilet

Tongfilet xl 
3 st. gebakken tongfilet

ongepelde gamba's xl
10 gamba's gebakken in knoflook

Ongepelde gamba's 
5 gamba's  gebakken in knoflook

€  12.50

€  12,50

€  12,50

 €  13.50

 €  18.50

€   15.50

HOOFDGERECHTEN  KIP
HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN  SALADE

kipsaté xl
3 stokjes satë met pindasaus , kroepoek en uitjes

kipsaté 
2 stokjes satë met pindasaus , kroepoek en uitjes

kipgyros
met ui, champignons en tzatziki

kip teriyaki
met paprika en ui in een teriyaki saus

kipschnitzel xl 
kipschnitzel
kipspies xl 
3 stokjes kip met barbecuesaus

kipspies
2 stokjes kip met barbecuesaus

gegrilde kipfilet xl
gegrilde kipfilet
kipburger 
met sla, tomaat, ui en burgersaus

€  14.50

€    9.95

€    9.95

€    9.95

€    9.95
€  13.50

€  13.50

€    9.95

€    9.95

€  14.50

€    9.95

DESSERTS
VANILLE SOFTIJS MET TOPPING SAUS NAAR KEUZE

coupe dame blanche

coupe karamel

coupe kersen

coupe aardbei

coupe sorbet

binkies bakkie
puddingroomgebakje met koffie en amaretto

kinderijsje
vanille softijs met sausje;

chocolade/karamel/aardbei/kersen

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   6.25

 
€   3.95

€   2.30

€   2.50

€   3.10

€   3.10

€   4.40

€   2.20

€   2.15

€   3.50

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

WARME DRANKEN

scan me


