
 

 

Lunchkaart 11:30 – 16:30 uur 
 

Soep en tosti’s            € 

Toscaanse tomatensoep | room| kruidenolie  | croutons     6,25 

Soep van de week          6,25 

Tosti ham en kaas          6,50 

Tosti geitenkaas | geitenkaas |noten |guacamole| honing     6,50 

Boerentosti | ham & kaas | champignons | ui | spekjes |gebakken ei| srirachasaus  8,75 

 

Sandwiches 

Oerbrood carpaccio | truffelmayo | balsamico | oude kaas | pittenmix   9,75 

Oerbrood zalmsalade | huisgemaakte zalmsalade | rode ui | citroenmayonaise   9,75 

Sandwich gezond |ham | kaas | bacon | gekookt eitje | tomaat | komkommer |chips 9,75 

Oerbrood warme kip | mild gekruide kip | rode ui | srirachasaus     9,75 

Broodje van de week | vraag een van onze medewerkers     9,75 

Worstenbroodje | echt Brabants worstenbroodje      2,75 

   

Salades – al onze salades worden geserveerd met brood & kruidenboter 

Salade carpaccio | truffelmayonaise |balsamico |oude kaas |pittenmix    14,50 

Salade gerookte zalm | rode ui | komkommer | citroenmayonaise         14,50 

Salade kip | mild gekruide kip | rode ui | srirachasaus      14,50 

Salade geitenkaas | geitenkaas |noten |balsamico| honing     14,50 

 

Warme lunchgerechten 

12-uurtje | soep van de week |oerbrood kroket | oerbrood uitsmijter| huzarensalade  9,75 

Uitsmijter | 3 gebakken eieren | keuze uit ham, kaas en/of spek    9,50 

Bourgondische kroketten | oerbrood | mosterd | mayonaise    9,50 

Pasta bolognese |tagliatelle |tomatensaus | rundergehakt | oude kaas   16,25 

 

Kindermenu – al onze kindergerechten worden geserveerd met een kleine verrassing 

Poffertjes | boter | poedersuiker        6,75 

Jibo box | friet | frikandel/kroket/kipnuggets/kaassoufflé | appelmoes    7,25 

Zacht broodje | hagelslag/jam/ham/kaas       3,25 

 

 

Borrelkaart 12:00 – 20:30 uur 

 

Borrelplank |brood | dipjes | bitterballen | chips |mini loempia’s | nootjes | olijven  17,50 

Tortilla chips |kaas | creme fraiche | guacamole | tomatensalsa    7,50 

Mini frikandellen | 12 stuks         6,50 

Bitterballen | 12 stuks          6,50 

Mini loempia’s | 12 stuks         6,50 

Gemengde bittergarnituur | 12 stuks       7,50 

Broodplank | kruidenboter | truffelmayonaise  | pesto     6,25 

Chip & Dip | verschillende soorten chips met een dipje     7,25 

 

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor, heb jij een allergie? Meld het 

ons. Wij helpen je graag bij het maken van je keuze. 

  



 

 

 

Dinerkaart 17:00 – 20:30 uur 
 

Voorgerechten            € 

Broodplank | kruidenboter | truffelmayonaise  | pesto     6,25 

Toscaanse tomatensoep | room| kruidenolie  | croutons     6,25 

Soep van de week          6,25 

Carpaccio| truffelmayonaise |balsamico |oude kaas |pittenmix    10,50 

Zalmtartaar | huisgemaakte zalmtartaar | rode ui | citroenmayonaise | komkommer  10,50 

Vegetarische quiche| tomaat | artisjok | geitenkaas     10,25 
 

Salades – al onze salades worden geserveerd met brood & kruidenboter  voor hoofd 

Salade carpaccio | truffelmayonaise |balsamico |oude kaas |pittenmix   10,25 14,50 

Salade gerookte zalm | rode ui | citroenmayonaise          10,25 14,50 

Salade kip | mild gekruide kip | rode ui | srirachasaus     10,25 14,50 

Salade geitenkaas | geitenkaas |noten |balsamico| honing   10,25 14,50 

 

Hoofdgerechten – al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade  

Steak | kogelbiefstuk | aardappelgarnituur |seizoen groenten |rode wijn- / of peper- saus 19,25 

Schnitzel | gebakken champignons | rode ui  | bacon     18,50 

Black Angus burger | bacon | cheddar | hamburgersaus| (Extra burger 6,50)  17,75 

Kipsaté | kippendij | satésaus | kroepoek | atjar      17,75 

Kabeljauw | seizoen groenten | aardappelgarnituur | hollandaise-saus   18,50 

Pasta bolognese |tagliatelle |tomatensaus | rundergehakt | oude kaas   16,25 

Pasta (kip) pesto |tagliatelle |champignons |courgette| kipreepjes | oude kaas  16,25 

Spareribs  | srirachasaus | chilisaus        18,50 

Maaltijd van de week | vraag een van onze medewerkers     16,50 

  

Dessert  

Dame blanche | vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom     6,75 

Bastognemouse | huisgemaakte mousse |slagroom       7,25 

Chocolade lavacake | caramelsaus |vanille-ijs |slagroom      7,25 

Appeltaart | vanille-ijs |slagroom         6,75 

Koffie speciaal | slagroom | caramelsaus | likeur (ook alcoholvrij mogelijk)   6,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor, heb jij een allergie? Meld het 

ons. Wij helpen je graag bij het maken van je keuze. 
 

 

Kindermenu 17:00 – 20:30 uur 
 



 

 

Voorgerechten                                  € 

Tomatensoep          4,75 

Soep van de week          4,75 

 

Hoofdgerechten – al onze kindergerechten worden geserveerd met een kleine verrassing 

Pasta bolognese (kleine portie)|tagliatelle |tomatensaus | rundergehakt | oude kaas 11,50 

Jibo box | friet | frikandel/kroket/kipnuggets/kaassoufflé | appelmoes    7,25 

Halve schnitzel | friet | appelmoes | komkommer | tomaat      11,75 

Kinderpizza |keuze uit magherita, salami of hawaii      9,75 

Poffertjes | boter | poedersuiker        6,75 

Hamburger |friet | ketchup |mayonaise| komkommer | tomaat    10,50 

Kip op stok |friet | satésaus |kroepoek | mayonaise| komkommer | tomaat   11,75 

 

Desserts 

Dierenbeker | vanille-ijs | slagroom | verrassing      6,50 

Verpakt ijs | vraag een van onze medewerkers     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor, heb jij een allergie? Meld het 

ons. Wij helpen je graag bij het maken van je keuze. 
 


