
 

 

Lunch   Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur          

      
      

 

Pannenkoek naturel          5,50 

Pannenkoek appel                6,50 

Pannenkoek spek          6,50 

 

pannenkoeken worden geserveeerd 
met stroop en poedersuiker 

 

 

Tomatensoep met balletjes   5,00 

Kippensoep         5,00 

Groentensoep       5,00 

Mosterdsoep       5,00 

Champignonsoep      5,00 

 

Soepen worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter  

 

Pistolet ham of kaas          2,75 

Pistolet gezond       5,95 

belegd met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, 

ei, prei en dressing 

 

Westerwoldse bol     6,50 

boerenbol, belegd met ham, sla, tomaat, 
komkommer, ui en prei, gegratineerd kaas 

Broodje PC     4,50 

boerenbol met kruidenboter, ham en kaas, uit de 
oven 

 

Panini ham/kaas     3,95 

 

Emslanderlunch     7,95 

toast belegd met ham, gebakken champignons, 

ui, paprika en ananas, gegratineerd met kaas 

 

Soepen 

 

Uitsmijter ham of kaas   7,95 

2 sneetjes brood, belegd met ham of kaas met 3 gebakken eieren, 

geserveerd met een bolletje huzarensalade 

2 Kroketten brood   5,50 

Geserveerd met 2 sneetjes brood en saus naar keuze 

  
 

 

 

 Klassiekers 
 

Broodjes 
 

Pannenkoeken 
 

 



 

 

 

Gehaktbal ( uit eigen keuken )    4,95 

Gehaktbal speciaal      6,95 

met gebakken champignons, ui en paprika 

Gehaktbal pepersaus    6,95 

 

Saté ( van de haas )    9,95 

Schnitzel met gebakken ui   9,95 

 

 

 

Plate schnitzel       12,00 

met jäger- of zigeunersaus 

Plate emslanderschnitzel     13,50 

met gebakken champignons, ui en paprika, 

gegratineerd met kaas 

Plate kipschnitzel hawaï ( met ananas )   12,00 

Plate gehaktbal Pepersaus ( huisgemaakt )    9,00 

Plate saté ( van de haas )      14,00 

Plate spareribs 600 gr. ( met knoflooksaus )   14,00 

Plate Kip cordon bleu ( huisgemaakt )   13,00 

Plate Visfilet ( gepaneerd, met remouladesaus )  10,00 

Plate Biefstuk met kruidenboter    18,00 

 

 

Gerechten geserveerd met 2 plakjes brood 

 

 

 

Plates 
 

Plates worden geserveerd met  

gebakken aardappelen of friet en rauwkost 

 

 

Lunch word 

 geserveerd 

tot 17.00 uur 

 

Wrap beenham          5,95 

belegd met sla, beenham en 
mosterdsaus 

Wrap shoarma          5,95 

belegd met sla, shoarma en 
knoflooksaus 

 

 

Ons zalencentrum is gelegen in de 
bosrijke omgeving van Westerwolde, 
en daarom een goed vertrekpunt voor 
prachtige 
fietstochten, wandeltochten etc. Ook 
als tussenstop van uw motortoertocht 
liggen wij centraal. 

 

 

Wraps 
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