Lunch

Lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur

Klassiekers

Soepen
Tomatensoep met balletjes 5,00
Mosterdsoep

6,00

Champignonsoep

6,00

Uitsmijter ham of kaas

9,75

2 sneetjes brood, belegd met ham of kaas met 3
gebakken eieren,
geserveerd met een bolletje huzarensalade

2 Kroketten brood

6,95

geserveerd met 2 sneetjes brood en saus naar keuze

Broodjes

Mexicano burger

Pistolet ham of kaas

4,50

op een royale bol, met sla, komkommer,
tomaat, augurk, gebakken ui, bacon en
gegratineerd met cheddar kaas.

Pistolet gezond

6,95

Broodje Westerwolde

belegd met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer,
ei, prei en dressing

Broodje PC

Gehakbal brood

8,95

8,95

geserveerd met 2 sneetjes brood en mayo of mosterd

Gehaktbal speciaal

11,50

met gebakken champignons, ui en paprika

9,95

geserveerd met 2 sneetjes brood en saus naar keuze

een megaburger op een pistoletje met sla,
tomaat, komkommer, gebakken champignons
en gebakken ui, gegratineerd met kaas

Saté ( van de haas )

16,95

met stokbrood

5,95

boerenbol met kruidenboter, ham en kaas, uit de
oven

Maaltijdsalade Kip

Emslanderlunch

Maaltijdsalade Uienringen

9,95

toast belegd met ham, gebakken champignons,
ui, paprika en ananas, gegratineerd met kaas

11,95

sla, komkommer, tomaat, pijnboompitjes,
honing-mosterd dressing en kipdij reepjes piri piri

9,95

sla, komkommer, tomaat, olijven, sweet chili yoghurt
dressing en gefrituurde uienringen

Stokbrood met kruidenboter

3,50

Broodmandje met smeerseltjes 7,95
( voor 2 personen )

Plates

Plates worden geserveerd met gebakken aardappelen of friet, rauwkost en fritessaus

Schnitzels
Plate Schnitzel

16,95

Plate Jägerschnitzel

18,95

Plate Zigeunerschnitzel

18,95

Plate Schnitzel Champignonroomsaus

18,95

Plate Emslanderschnitzel

19,50

met gebakken champignons, ui en paprika,
gegratineerd met kaas

Plate Boerenschnitzel

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.

Warme dag groente 3,00 p.p.
19,50

met gebakken champignons, ui en bacon

Plate Westerwolderschnitzel

21,00

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

Plate Kipschnitzel Hawaï ( met kaas en ananas )

18,95

Plate Gehaktbal Pepersaus

15,50

Plate Saté ( van de haas )

21,50

Plate Spareribs 600 gr. ( met knoflooksaus )

22,95

Plate Kip cordon bleu ( huisgemaakt )

18,95

Plate Visfilet ( gepaneerd, met remouladesaus )

17,50

Plate Biefstuk 300 gram, met pepersaus

24,95

Plate Kipsaté

18,95

Onze gerechten
kunnen
allergenen
bevatten

