Voorgerechten
Garnalencocktail

11,95

Hollandse garnalen en jumbogarnalen
op een bedje van sla met cocktailsaus

Carpaccio

10,95

dun gesneden ossenhaas, gegarneerd met
rucola, Parmezaanse kaas, pijnboom pitten
en pestodressing

Gefrituurde uienringen

6,95

met chili saus

Caprese

8,95

tomaat en mozzarella met pesto uit de oven

Tomatensoep met balletjes
Groentesoep
Mosterdsoep met spekjes
Champignonsoep
Stokbrood met kruidenboter

3,50

Broodmandje met smeerseltjes 7,95
( voor 2 personen )

5,00
5,00
6,00
6,00

Vlees- en visgerechten
Gehaktbal Pepersaus

13,50

Saté ( van de haas )

19,95

Spareribs 600 gr. ( met knoflooksaus )

19,95

Biefstuk 300 gram ( met kruidenboter )

22,50

Kip cordon bleu

17,95

( huisgemaakt )

Kipsaté

17,95

Visfilet ( gepaneerd, met remouladesaus )

14,95

Zalmfilet ( met witte wijnsaus )

22,50

Onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten

Deze gerechten worden geserveerd met
friet, gebakken aardappelen en
rauwkost

Warme dag groente 2,50

Schnitzels
Schnitzel

15,95

Jägerschnitzel

17,95

Zigeunerschnitzel

17,95

Schnitzel Champignonroomsaus 17,95
Emslanderschnitzel

18,50

met gebakken champignons, ui en paprika,
gegratineerd met kaas

Boerenschnitzel

18,95

met gebakken champignons, ui en bacon

Westerwolderschnitzel

19,95

met gebakken champignons, ui, bacon, gebakken ei, gegratineerd met kaas

Kipschnitzel Hawaï ( met kaas en ananas ) 16,95
Deze gerechten worden geserveerd met
friet, gebakken aardappelen en rauwkost
Onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten

Warme dag groente 2,50

Westerwoldse vleesschotel
vanaf 2 personen
Schotel bestaat uit 3 soorten vlees ;
Schnitzelreepjes
met gebakken champignons en ui
Spareribs met knoflooksaus
Saté van de haas
24,95 p.p.
Dit gerecht word geserveerd met friet,
gebakken aardappelen en rauwkost
Onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten

Warme dag groente 2,50

Kinder menu’s

Frikandel of kroket
Hamburger ( op een bolletje )
Kipnuggets

Poffertjes

5,95
5,95
5,95

5,95

geserveerd met poedersuiker en boter

geserveerd met
frietjes,
appelmoes en
mayo of ketchup

Vegetarisch
Maaltijdsalade Uienringen 9,95
sla, komkommer, tomaat, olijven,
sweet chili yoghurt dressing en
gefrituurde uienringen

Omelet

Omelet
word geserveerd
met rauwkost

15,95

met gebakken champignons,
ui en paprika, gegratineerd met brie

Glutenvrij
Tomatensoep
Glutenvrije lasagne
Piri-Piri salade
Lasagne
word geserveerd
met rauwkost

kipreepjes op een bedje van sla, tomaat en
komkommer met honing-mosterddressing

6,00
11,95
9,95

Desserts
Sorbet 6,50
Vanille- en aardbeienijs met vruchten, aardbeiensaus en slagroom

Dame Blanche 6,00
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Advocaatje 6,50
Vanille en chocolade-ijs met advocaat en slagroom

Lava cake 7,50
Chocolade lava cake met bolletje vanille ijs en slagroom

Coupe Orange 7,00
Sinaasappelroomijs en yoghurt ijs met tropische saus en slagroom

Coupe aardbei 7,50 seizoensgebonden
Vanille ijs met verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

Appel strudel 7,50
Strudel , vanille saus, vanille ijs en slagroom

Voor de kleintjes
Bimbo 5,50

Barry 5,50
Olifantje met vanille
ijs en slagroom

Vanille ijs met aardbeiensaus en
slagroom in een leuke beker

Raket 1,50
Waterijsje

