
     START 
BROODPLANKJE  5
Boerenbol met dippers 

CARPACCIO  11
Carpaccio met huisgemaakte pesto, kappertjes 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten 

GEITENKAAS  9
Lauwwarme salade met rucola, honing, 
appel, walnoten en een kruidendressing

GAMBA  9
Salade met 6 krokant gebakken gamba’s 
in pankobeslag, kappertjes, tomaat en 
kruidenmayonaise

CAESAR  9
Salade met krokante kipstukjes, romaine sla, 
Parmezaanse kaas, ansjovis, ei en spek

TOMATENSOEP  6
Romige soep van Pomodori tomaten

SOEP VAN DE DAG  6
Soep van het seizoen

HOLLANDSE GARNALEN  11
Hollandse garnaaltjes op “Old Skool wijze”

HAM VERSUS MELOEN  10
Dun gesneden Serannoham met 
frisse galia meloen

PLATTER 9.5 P.P. 
Samengestelde platter met een diversiteit aan 
vlees- en visspecialiteiten (vanaf 2 personen)

MEAT-FISH-VEGA
TOURNEDOS  22
Met een rodewijnsaus

SCHNITZEL WATERGOED  18
Met ui, champignons en spekreepjes

VARKENSHAAS  19
Met een champignonsaus

SPARERIBS  19.5
Overgoten met een heerlijke 
huisgemaakte marinade

HOUSEBURGER  16.5
Huisgemaakte hamburger van 100% rundvlees 
op een heerlijk broodje met Cheddar cheese

KABELJAUW  21.5
In de roomboter gebakken 
kabeljauwfilet met witte wijnsaus

ZALM  23
Zalmfilet met een korst van groene kruiden

GAMBA’S  22.5
Gebakken in knoflookolie met 
roergebakken groenten en oestersaus

GROENTEN BUIDEL  17
Pakketje van seizoengroenten in 
krokant jasje met een kruidenolie

FISH-MEAT PLATTER  P.P. 22.5 
Samengestelde platter met diverse 
vlees- en visspecialiteiten (vanaf 2 personen)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met oerfrieten en een frisse salade.

DINERVANAF 16 uur 
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SWEET
YOGHURTIJS  7
Met een keuze uit 3 toppings: 
verse aardbeien | mango compote | bosvruchten

COUPE ZOMERGOED  7
Drie soorten roomijs en slagroom

SORBET WATERGOED  7
3 soorten sorbetijs, verse vruchten 
en een aardbeiencoulis

KAASPLATTER  8
Drie verschillende soorten kaas 
met appelstroop en vijgenbrood

DESSERT PLATTER P.P.  8
Samengestelde platter van diverse 
zoetigheden (vanaf 2 personen)

PLATTERMENU 
TWEE GANGEN P.P. 25.5
DRIE GANGEN  P.P. 32.5
Laat je verrassen met een plattermenu!
De gerechten worden geserveerd op grote rustieke 
houten planken. Ieder krijgt zijn eigen bordje zodat 
je alle lekkernijen kan delen met je tafelgenoten. 
Er wordt gestart met acht warme en koude 
voorgerechten, gevolgd door heerlijke vis- en 
vleesspecialiteiten geserveerd met oerfrieten, 
groentes en een frisse salade. Kies je voor een 
drie gangen menu, dan sluiten we af met een 
plank vol met zoetigheden als ijs, bavarois, 
mousses en heerlijke fruit. (vanaf 2 personen)

KIDS
1 EURO PER LEVENSJAAR! TOT 12 JAAR

KWIK 
Kippedijenspiesjes

KWEK 
Spareribs

KWAK 
Schnitzel

Alle kindergerechten worden geserveerd met 
frietjes, appelmoes en een salade.

Kinderen krijgen als dessert een yoghurtijsje 
in een hoorntje.

0TIP 
naast de kaart 

hebben we ook 

wisselende 

specialiteiten


