
4x 4x
voor- 4x 4x tradioneel

gerecht soep klassieker kindermenu
Wij serveren naast "normale porties"

Garnalenkroketjes 4 6 Uiensoep 5 daar waar mogelijk ook Hollandse biefstuk 13 20 Frikandel of kroket 4

Oosters gekruid 2 of 4 st. met knoflookdip met kaas-crouton "kleine porties" prijs in het rood met pepersaus minced-meat hot dog or croquette

2 or 4 shrimp croquettes with garlic dip Onionsoup De voorgerechten zijn incl. brood Steak and peppersauce Kaassoufflé 4

Rundercarpaccio 10 Broccoli cappuccino 3 5 en kruidenboter Kalfslever 15 22 cheesesoufflé

pijnboompitjes, rucola, dressing, Parmezaan broccoli-soep met melkschuim Appetizer are included bread and herb butter gebakken met spek en ui Gehaktbal 9

carpaccio pine-nuts rucola Parmesan-cheese Broccolisoup with froth Hoofdgerechten zijn incl. frites, calf liver bacon and onion meatball

Stokbrood 4 Vissoep 3,5 7,5 sla en mayonaise Gebakken zalm 12 17 met frietjes, ketchup en appelmoes

met tapenade, kruidenboter en knoflookdip met vis uit de Noordzee Seizoensgroente? Op het bord staat ons aanbod. met witte kruidensaaus with chips, ketchup and applesauce

bread with herb, tapenade and dip of garlic Fishsoup Main dishes are incl. chips, mayonnaise and a salad baked salmon in a white herbs-sauce Pannenkoek 3,5

Trio van bitterballen 4 6 Soep van de dag Jägerschnitzel 13 18 met stroop en poedersuiker (los op tafel)

1 of 2 x ratatouille- champignon- en falafel wisselende smaken en prijzen Bent u tevreden? Vertel het anderen… bruine saus met champignons en zilveruitjes pancake with syrup and powdered sugar

ratatouille- mushroom- falafel croquette changing flavours and prices Kunnen we iets verbeteren? Vertel het ons! with mushroom, onions and sauce Sla in plaats van appelmoes 1

4x 4x 4x 4x 4x
burger garnituur wist je dat ijs dessert

Visburger 9 14 Rode portsaus 2 je ook een heerlijke kaasfondue Tres Marias 4,5 6,5 Kaasplankje 9

huisgemaakte visburger lekker gekruid met blauwaderkaas 3,5 met diverse dips kunt bestellen voor € 18? van-  aardb - choc- ijs, 3 toppings, slagroom diverse kaasjes met garnituur

homemade fish-burger Stroganoff 3,5 wij Sirenemaandaag vieren? 3 ice types and 3 tast sauce, whipped cream cheeses with garnish

Surf en Turf 18,5 met o.a. paprika, wodka en champignons De 1e maandag v.d. maand gezellig met z'n allen Coupe Blackberry 4 6 Crème Brûlée 5,5

hertenburger, 5 grote gamba's, baconsaus with paprika, vodka and mushroom eten rond de stamtafel, bestellen v.a. 18 uur zwarte-bessen-ijs, cassis-siroop + of - alc. eigen versie van dit custardachtige-gerecht

deer-burger, 5 prawns and bacon-sauce Boerengarnituur 3,5 als je jarig bent je de nieuwe leeftijd blackberry icecream with cassis-sauce Hazelino 4 6

H-eerlijke burger 9 14 (veg.)spek, champignons, paprika, ui, als % korting krijgt op het eten, de dag zelf, ervoor Butterscotch-ijstaart 2,5 4 hazelnootschuim met hazelnootcrème

van kikkererwten en zongedroogde tomaatjes en gebakken ei of erna? Niet geldig voor drankjes en tafelgenoten. bruine suikerkaramel in vanille ijs, slagroom hazelnut meringues

chickpeas- and sundriedtomatoes-burger bacon, mushroom, onion, paprika, fried egg je ook een "dievenbord" kunt bestellen? butterscotch icecake, whipped cream Brownie 2,2 3

Black Angus burger 13 Gebakken aardappeltjes 2,5 voor dit lege bord rekenen we 1 euro, Guilty Pleasure 4 6 huisgemaakt en warm

robuuste burger van gerijpt rundvlees Gekruid, spicy wedges je kunt dan een gerecht van normale grootte van.- choc.-ijs, choc.-saus, Oreo, slagroom zodat de chocola iets gesmolten is

op een broodje met geb. ui en bbq-saus in plaats van friet 1 met z'n tweeën delen of je kind mee laten eten. dame blanch with Oreo and whippedcream Slagroom whipped cream 0,5


