
Voorgerechten  

 

Escargots          9,00 

Traditioneel gebakken in kruidenboter, geserveerd met stokbrood  

Plateau carpaccio           10,95 

Dun gesneden ossenhaas met Grana Padano, olijven, pijnboompitten en balsamicodressing  

Seafood           15,95 

Gerookte forel, gerookte zalm, Hollandse garnalen, kappertjes en ui, geserveerd met toast     ½ 10,50 

Rode bieten carpaccio         9,00 

met geitenkaas, walnoten, rucola en een gemberdressing  

Sneetje champignons          9,00 

Gebakken champignons met spekjes geserveerd op toast (ook mogelijk zonder spek) 

 

Soepen 

Toscaanse tomatensoep    6,50 

Met Italiaanse kruiden en crème fraîche  

Franse uiensoep          6,50 

Volgens Frans recept, met crouton en gesmolten kaas     

Seizoenssoep          6,50  

 

Salades  

Salade geitenkaas          15,00 

Gegratineerde geitenkaas met honing, omwikkeld in spek met walnoten            ½ 12,50 

en appel (ook zonder spek mogelijk) 

Salade Niçoise          15,00 

met verse tonijn, ui, ei, olijven, haricot verts en een dilledressing          ½ 12,50 

Salade Gado Gado          15,00 

Salade met sperziebonen, kippendij, gekookt eitje, gebakken uitjes, taugé,         ½    12,50 

komkommer en satésaus. 

 

Alle soepen en salades worden geserveerd met brood en roomboter 

 



Visgerechten 

Fruits de mer bowl          18,95 

Lauwwarme rijstbowl, met selectie van koude vissoorten als gerookte zalm, surimi, garnalen, 

avocado, komkommersnippers en gebakken uitjes. Geserveerd met sojasaus.     

Slibtong          19,00 

Gebakken slibtong, geserveerd met ravigotesaus, seizoensgroenten en roseval   

Zalmmoot en papillot          19,00 

Pakketje uit de oven, met cherrytomaatjes, citroen, courgette en verse spinazie  

 

Schotelgerechten 

Saté grillée          17,50 

Van varkenshaas, geserveerd met kroepoek, ananas, frites en salade en atjar    

Spareribs           18,00 

Heerlijk gemarineerd, geserveerd met zoetzure- en knoflooksaus, frites en salade 

Mixed grill           19,00 

Ossenhaas, varkenshaas en kippendij met zoetzure- en knoflooksaus, frites en salade 

 

Vleesgerechten 

Kip uit de wok            17,00 

Met sugarsnaps, taugé, courgette en spinazie, met saus van sesam en nootjes  

Bauern Schnitzel         17,75 

Van varkensfricandeau met gebakken champignons, spekjes en ui  

Tournedos *          22,50 

Zeer malse ossenhaas van de grill met seizoensgroenten, roseval en een saus naar keuze  

Varkenshaas  Tolhuys         19,95 

Varkenhaas met geitenkaas en spek, compleet met groenten, roseval en rodewijnsaus 

Lamshaasjes           23,00 

Van de grill, geserveerd met seizoensgroenten, roseval en rode wijnsaus     

* Sauskeuze: stroganoffsaus, champignonroomsaus, pepersaus, rode wijnsaus   

 

 



Vegetarische gerechten 

Gevulde puntpaprika             16,00 

Gevuld met rijst, tuinboontjes, maïs, feta en courgette  

Empanada             17,00 

Bladerdeeg gevuld met spinazie, diverse soorten kaas, quorn en champignons 

 

 

Kindermenu 

Tomatensoep 

Of 

Fruitcocktail 

*** 

Frikandel, kroket, kipnuggets met zoveel frietjes als je maar op kunt! 

*** 

Bordje leeg? 

Een lekker ijsje, met een verrassing 

 

€10.50 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE GERECHTEN WORDEN MET  VEEL ZORG SAMENGESTELD.  IN DE GERECHTEN OP DEZE 

KAART KUNNEN SPOREN VOORKOMEN VAN GLUTEN, SCHAALDIEREN, EIEREN, VIS, PINDA’S, 

SOJA, MELK, NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD, SESAM, SULFIET, LUPINE EN WEEKDIEREN. 
 

 


