
Koude voorgerechten:

Carpaccio
Tradit ioneel gerecht van dun gesneden vlees van de ossenhaas, 
afgegarneerd met rucolasla, pijnboompitjes, parmigiano kaas en 
groene pestodressing. € 9,95 

Zalmroosjes
Gerookte zalmroosjes met feta, kappertjes, rode ui, bladsla en 
balsamicodressing. € 9,50

Salade “Ons Thuis”
Laat u verrassen door ons keukenteam en 
vraag aan u gastheer/gastvrouw wat de 
salade “Ons Thuis”deze week is. € 8,75 

Gevulde wrap
Heerlijke wrap gevuld met dungesneden gerookte kalkoenfilet, 
ijsbergsla, een zachte honing-mosterddressing, tomaat, komkommer, 
rode ui, spekjes en marmelade. € 7,95

Salade coquille
Een fr isse salade met geserveerd met lauwwarme coquilles en een 
saffraanmayonaise. € 9,50

Bolletje brood
Een bolletje bruin brood, geserveerd met een olijventapanade, 
kruidenboter en tomatenpesto. € 3,50

Mandje stokbrood 
Een mandje gevuld met wit  en bruin stokbrood, geserveerd met 
kruidenboter. € 1,80
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Soepen:

I taliaanse Pommodorisoep
Tomatensoep gemaakt van de smaakvolle I tal iaanse pommodori- 
tomaat. (*vg) € 3,75

Pittige kerr iesoep
Een pit t ige kerr ie crème soep met gerookte kipreepjes.
(*vg) € 3,95

Warme voorgerechten:

Scampi’s uit de wok
Gemarineerde gepelde scampi’s op een knoflook pasta met koriander 
en Spaanse pepers. € 8,50

Zomers pannetje
Pannetje gevuld met warme tagliatelle, zongedroogde tomaatjes, in 
een romige crème saus(*vg) € 7,50

*vg dit  gerecht is ook vegetarisch te bestellen
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Hoofdgerechten:

Vlees:
Gebakken Hollandse biefstuk
Gebakken Hollandse biefstuk met de keuze uit  stroganoff of 
pepersaus en vers gewokte seizoengroenten. € 19,25

Schnitzel
Gebakken gepaneerde varkensschnitzel met vers gewokte 
seizoengroenten. € 14,50

De haas van het varken
Gebakken varkenshaas met een krokant korstje. Deze wordt 
geserveerd met een jus van calvados en appeltjes en een aardappel, 
rucola stamppotje. € 17,95 

I taliaanse runderentrecote
Geserveerd met vers gewokte seizoensgroente en een pit t ige 
gorgonzolasaus. € 18,95

Spareribs 
Onbeperkt gemarineerde spareribs. Geserveerd met knoflooksaus en 
chil isaus. € 17,95



Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een fr isse salade en fr i tes.

Speciali teit  van de Chef
De lekkerste curry’s uit India
Curry Tika masala, de populairste curry ui t  India bereid met kip en 
Curry Rogan Josh, bereid met lamsvlees en naar verluid is deze curry 
vernoemd naar een koning uit  India omdat hij deze curry zo lekker 
vond. 
De curry’s worden geserveerd met r i jst en papadum en een 
yoghurt/mint dip. € 19,50€

Vis:

Op de huid gebakken zalmfilet
Gebakken zalmfi let met een krokante huid. Hierbij wordt een 
mozzarella/pesto saus geserveerd. € 17,50

Black tiger gamba’s
Gemarineerde ongepelde gamba’s in 
een knoflook/citroen saus. € 19,50

Zeebaars filet op tagliatelle pasta
Gebakken zeebaarsfi let met een kreeften/cognac saus geserveerd op 
een tagliatelle pasta. € 16,50

Tr io van vis
Een gebakken zalm, gebakken zeebaarsfi let en een ongepelde 
black t iger gamba, hierbij wordt een heerlijke saffraansaus 
geserveerd. € 17,50



Vegetarisch:

Zomer wok
Gewokte zomergroenten geserveerd met geitenkaas op tagliatelle 
pasta afgemaakt met honing. € 14,50

Deze gerechten worden geserveerd met een fr isse salade en fr i tesD

 Desserts:

Coupe “ons thuis”
twee bolletjes vanil le- ijs met 
slagroom &  chocoladesaus. € 4,50

Frambozenmousse
Geserveerd met stracciatella ijs en slagroom. € 6,95

Kaasbordje met kletsenbrood
Een bordje met 3 lekkere kazen, geserveerd met een rode en wit te 
port. € 9,50



“Trio van chocolade”
Dit heerlijke dessert bestaat onder andere uit; 
pure chocolademousse, wit te chocolademousse, een brownie, 
afgemaakt met karamelsaus en slagroom. € 8,25

Verrassingsdessert
Voor de echte fi jnproevers, laat u verrassen. € 10,75

Dessertwijnen
Glas Dow’s ‘master blend’ ruby port, rood of wit € 3,00
Glas dessertwijn € 3,50

Speciale koffie’s
I r ish koffie (Jameson I r ish Whiskey) € 4,50
French koffie (Grand Marnier) € 4,50
Spanish koffie (Tia Maria) € 4,50
I tal ian koffie (Amaretto) € 4,50
Cappuccino “ons thuis” (baileys) € 3,50


