Lunchkaart

wordt geserveerd tot 17:00 uur
Soep van de dag, geserveerd met brood

€ 5,00

Mosterdsoep met uitgebakken spekjes en bosui (kan vegetarisch)

€ 5,00

Champignonsoep met balletjes, geserveerd met brood

€ 5,00

Tosti met ham en kaas, geserveerd met saus

€ 3,50

Tosti Deluxe,
gevuld met oude kaas en salami, belegd met tomaat, spek, ui en champignons

€ 6,50

Stokbroodje gezond; ham, kaas, ei, komkommer en tomaat

€ 5,00

Broodje huisgemaakte tonijnsalade met ei en ui

€ 7,50

Club Sandwich met kipreepjes, gebakken spek, tomaat en komkommer

€ 9,00

Stokbroodje uit de grill, gevuld met kroket, ui en kaas, met orientaalsaus

€ 6,50

Flagette brood met pulled pork en huisgemaakte uiensaus

€ 8,50

Twee kroketten met brood, wit of bruin brood

€ 6,50

Gehaktbal met brood, wit of bruin brood

€ 6,50

Salade geitenkaas met uitgebakken spek, walnoten en honing

€ 9,00

Salade carpaccio, pestomayonaise, parmesan en pijnboompitten

€ 9,50

Salade gamba’s, komkommer en citroenmayonaise

€ 9,50

Pannenkoek naturel

€ 6,00

Pannenkoek appel of spek of kaas

€ 6,50

extra toevoegingen per stuk € 0,70

Lunchkaart

wordt geserveerd tot 17.00 uur
Uitsmijter met ham of kaas

€ 6,50

Uitsmijter met spek

€ 6,50

Uitsmijter met ham en kaas

€ 7,50

Uitsmijter à la Henri, spek, kaas en gebakken champignons en uien

€ 9,00

Boerenomelet (kan vegetarisch)

€ 8,50

Candiaburger,
Italiaanse bol met een 200 grams hamburger van het Angus rund, belegd met

tomaat,

ui, uitgebakken spek en gesmolten kaas, geserveerd met friet

€ 11,00

Frites met kroket of frikandel

€ 5,00

Frites met frikandel speciaal

€ 5,50

Frites met een bamischijf of nasischijf

€ 5,50

Frites met een loempia speciaal

€ 8,00

Frites met gehaktbal

€ 7,50

Sauzen: mayonaise, ketchup, curry, mosterd

€ 0,50

Satésaus, joppiesaus, oorlog of speciaal

€ 0,70

Voor vragen betreft allergenen, kunt u zich wenden tot onze medewerkers

Dinerkaart

wordt geserveerd vanaf 17.00 uur

Voorgerechten
Carpaccio van rund, met pestomayonaise, parmesan en pijnboompitten en rucola € 9,50
Mandje met brood met aïoli en huisgemaakte kruidenboter (per 2 personen)

€ 5,50

Mosterdsoep met bosui en spekjes, geserveerd in een Italiaanse bol

€ 8,00

In knoflook gebakken champignons, met toast

€ 7,50

Gepaneerde kippenvleugels, geserveerd met chilisaus

€ 8,00

Grote garnalen in knoflook gebakken, op een bedje van sla met citroenmayonaise

€ 9,50

Proeverij van bovenstaande voorgerechten (vanaf twee personen, prijs per persoon) € 7,50

Voor de jongste gasten (tot 12 jaar)
Patat met een kroket of een frikandel, met appelmoes en mayonaise

€ 4,50

Patat met kipnuggets, appelmoes en mayonaise

€ 5,00

Patat met spare ribs, appelmoes en mayonaise

€ 8,00

Patat met schnitzel, appelmoes en mayonaise

€ 8,00

Pannenkoek met stroop en suiker

€ 5,00

Dinerkaart

wordt geserveerd vanaf 17.00 uur

Hoofdgerechten vlees
Kipfilet met pesto, mozzarella, spek en zongedroogde tomaat

€ 14,00

Kippenlevers, met uitgebakken spek en gebakken ui

€ 13,00

Wienerschnitzel, met een schijfje citroen

€ 14,50

Holsteiner schnitzel, met gebakken ei en spek er bovenop

€ 17,00

Spare ribs, gemarineerd en geserveerd met huisgemaakte passende saus

€ 16,50

Saté van de Haas, huisgemarineerd

€ 14,50

Ossehaaspuntjes op Oosterse wijze

€ 19,50

Tournedos “Candia”, allerfijnste stukje van de haas, met groene pepersaus

€ 24,50

Hoofdgerechten vis
Pangasiusfilet, met een schijfje citroen

€ 14,50

Vistrio, zalm, zeewolf en victoriabaars met twee gamba’s

€ 17,00

Vegetarisch gerecht
Wrap gevuld met groenten, champignons, paprika, ui en noten
Alle gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, frites, salade en warme groente

€ 14,00

Dinerkaart
wordt geserveerd vanaf 17.00 uur

Nagerechten
Wafel met warme kersen, ijs en slagroom

€ 8,00

Merengue, met een rood fruit coullie, ijs en slagroom

€ 8,50

Dame Blanche, vanille-ijs, warme chocolade, slagroom en nootjes

€ 6,00

Gevulde ijssoes, met caramelijs, warme chocolade en slagroom

€ 6,00

Vruchtensorbet, vanille-ijs, vers fruit van het seizoen en slagroom

€ 6,00

Café Glace, vanille-ijs, karamel, slagroom en nootjes

€ 6,00

Kinderijsje, vanille-ijs, spikkels en slagroom, met een verrassing

€ 4,00

Kaasplankje, diverse kazen, met appelstroop en walnoten

€ 9,00

Koffiespecialiteiten
Irish Coffee, Jameson whiskey, bruine suiker en slagroom

€ 6,00

Franse Café, Cointreau, bruine suiker en slagroom

€ 6,00

Spaanse Café, Licor 43, bruine suiker en slagroom

€ 6,00

Uiteraard serveren wij ook koffie of thee met een bonbon

€ 2,00

