LUNCHKLASSIEKERS
Supplement verse frites en mayonaise + € 2,00

Croque Monsieur tosti met ham en kaas

6,50

Croque Madame tosti met ham, kaas en een spiegelei

7,50

Club sandwich klassiek met kip, spek, sla, tomaat en mayonaise

9,25

Rundercarpaccio op brood met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

9,50

Twee Kwekkeboom rundvleeskroketten met brood

8,75

Twee Groenten kroketten met brood

8,75

Twaalf uurtje met twee sneetjes boerenbrood, één met Kwekkeboom kroket en mosterd,

11,50

één met carpaccio en een kopje huisgemaakte tomatensoep of dagsoep

BROOD&ZO
Geserveerd op bruin of wit brood

Gerookte zalm met groene kruiden-hangop, komkommer en rode ui

9,50

Romige brie met honing, noten en komkommer

9,50

Wrap gevuld met gebakken cajun kiphaasjes, frisse ijsbergsla en cocktailsaus

9,75

Zuurdesem dun, zacht & luchtig met spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaatjes,

9,75

champignons en aceto balsamico
Tonijnsalade met gefrituurde kappertjes, augurk en mayonaise dressing

9,25

Gezellig plankje diverse koude & warme gerechtjes om samen te delen ( per 2 personen)

22.50

EI-GERECHTEN
Geserveerd op bruin of wit brood

Spiegeleieren ham en/of kaas

8,00

Spiegeleieren met spek, ui, champignons en gesmolten kaas

9,00

Omelet ham en/of kaas

8,00

Omelet met spek, ui, champignons en gesmolten kaas

9,00

BURGERS
Supplement verse frites en mayonaise + € 2,00

Rundvlees burger met truffelmayonaise, Old Amsterdam en een gebakken eitje

11,50

Vegetarische burger van zeewier en linzen met avocado crème en mozzarella

11,50

Zalmburger met citroenmayonaise, gegrilde courgette, mozzarella en zongedroogde tomaat 11,50

SOEPEN
Geserveerd met brood & roomboter

Soep van de dag

6,75

Tomaten-crème soep met basilicumpesto

5,95

Klassieke uiensoep gegratineerd met kaas

6,25

Brood olijfolie, truffelmayonaise en roomboter

4,75

VOORGERECHTEN & SALADES
Geserveerd met brood & roomboter
Supplement maaltijdsalade € 2,00
Liever verse frites i.p.v. brood? + € 2,00

Geitenkaas uit de oven, op salade met cranberry’s , noten, rode ui en honing

12,25

Rundercarpaccio met salade, truffelmayonaise, gedroogde tomaten, Parmezaanse kaas

12,75

en pijnboompitjes
Gerookte zalm met een groene kruidendressing

13.75

Hollandse garnalen met cocktailsaus

13,95

Slakken met kruidenboter (6 stuks)

12,75

Slakken met kruidenboter (12 stuks)

19,75

Parmaham met structuren van meloen

12,75

Salade champignon, blauwe bes, Parmezaanse kaas en aceto balsamico

12,75

Salade Niçoise van gamba’s, boontjes, gekookt ei en artisjok

13,75

STOVERIJEN
Geserveerd met frites, mayonaise en salade

Kipragout met gehaktballetjes en champignons

16,00

Varkenswangen gestoofd in Doef van d’n Daeke (Weerter bier)

16,00

HOOFDGERECHTEN
Van ‘t land
Saté van de haas met satésaus, atjar en kroepoek met frites, mayonaise en salade

17,50

Biefstuk met peper, champignon of stroganoff saus met frites en mayonaise

22,50

Tournedos met peper, champignon of stroganoff saus met frites en mayonaise

31,50

Supplement gebakken ganzenlever + € 4,00

Spareribs huis gemarineerd met salade, sauzen, frites en mayonaise

17,50

Lamsschenkel met aardappelpuree en ’n vleugje knoflook

25,50

Vegetarische pasta met champignons, truffel en Parmezaanse kaas

18,50

Uit de zee | met bijpassend garnituur
Vis van de afslag; wisselend visgerecht wat de markt te bieden heeft

21,50

Sliptongen gebakken in roomboter

19,50

Roerbak van gamba’s met Oosterse saus en groenten

17,50

Uit de lucht | met bijpassend garnituur
Eendenborst met citroenpeper

VOOR DE KLEINTJES
Wil je een soepje, stukje vlees of liever vis, frietjes met snack?
Laat het ons maar weten en wij maken het voor je!

23,50

DESSERTS
Crème Brûlée met een laagje krokante gebrande suiker

7,50

Dame Blanche vanille ijs met slagroom en saus van pure chocolade

6,50

Tiramisu naar authentiek Italiaans recept

6,75

Warm chocoladetaartje met sorbetijs

8,25

Trio van sorbet ijs met vers fruit

7,00

Kaasplateau van Kaas & Ko met bijpassend garnituur

14,50

SPECIALE KOFFIES
Caramel Dream koffie met caramelsiroop en slagroom

4,25

Choco Loco sterke koffie met warme melk, chocoladesiroop en slagroom

4,25

Nutty Noon sterke koffie met opgeklopte melk, hazelnootsiroop en slagroom

4,25

Iced Coffee vanille-ijs, sterke koffie, witte chocolade siroop en slagroom

4,00

Irish – French – Spanish – Brazilian – Baileys – DOM – Coffee met slagroom

6,50

FINGERFOOD
Te bestellen tot 22.00 uur
Brood met olijfolie, truffelmayonaise en roomboter

4,75

Gemarineerde olijven

4,50

Kaas en worst

7,75

Bitterballen 6 stuks

4,50

Bitterballen 8 stuks

5,75

Bitterballen 12 stuks

8,75

Mini frikandellen 10 stuks

5,75

Gemengde snacks 10 stuks

7,75

Nachos Jalapeño peper, cheddar, guacamole en crème fraîche

7,75

Antje’s Borrelplateau Plank met diverse lekkernijen

17,50

