
 

 Gerecht geschikt voor vegetariërs                                  Heeft u een allergie? Vraag naar de mogelijkheden. 

Voorgerechten 

 

Soepen 
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood & kruidenboter 
 

Tomatensoep    5.75 

Mosterdsoep met brie  6.00 

Uiensoep met kaas   6.00 

Soep van het moment 5.75 

 

Voorgerechten 
Alle gerechten worden geserveerd met stokbrood & kruidenboter 
 

Rundercarpaccio                 11.25 
Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
 

Gefrituurde Camembert           8.75 
Met een dressing van preiselberen en aardbei   
 

Zacht gegaarde Gamba’s              10.25 
In een knoflookroomsaus met cherrytomaatjes  
 

Verse zalm salade                     11.50 
Gerookte zalm van ‘Roots’, rode ui & mierikswortelmayo  

 

Tapasplank                    17.75 
Diverse koude en warme gerechtjes (voor 2/3 pers.) 

 

 

 

 

 

 

Broodplateau 5.75 

Diverse soorten brood met 
kruidenboter, tapenade & Aioli 



 Gerecht geschikt voor vegetariërs                                         Heeft u een allergie? Vraag naar de mogelijkheden. 

Ook Leuk! 
Shared dining 36,50 p.p. 

Gezellig met een groep samen uiteten, genieten 
van een grote diversiteit aan gerechten 

Graag tijdig vooraf reserveren! 

Hoofdgerechten  
Alle onderstaande hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende groente, friet en salade  
 

 
Schnitzel naturel     14.75 
Varkensschnitzel  

 

Boerenschnitzel                   18.25 

Varkensschnitzel met spekjes, ui en champignons 

 

Zacht gegaarde krokante buikspek met pulled pork           18.50 

Met pastinaak crème en afgelakt met BBQ-saus   

 

Gevulde Kipfilet          18.75 

Kip gevuld met geitenkaas omwikkeld met spek en rode ui-chutney 

 

Rundersucade           17.75 

Met braadjus en rode ui-chutney  

 

Kogelbiefstuk                               20.25    

Tip: bestel met onze huisgemaakte Chimichurri! 

 

Zalmfilet                             20.25 
Met een lauwwarme tomatensalsa en kappertjes.  

 

 
 

 

 

 

Voor erbij  
Chimichurri                        3.25 

2.75 

Pepersaus                          2.75 2.75 

Champignonroomsaus      2.75 2.75 
 2.75 
 2.75 

 



 

 Gerecht geschikt voor vegetariërs                                  Heeft u een allergie? Vraag naar de mogelijkheden. 

En nog meer… 

Alle onderstaande hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade (m.u.v. *) 

 

Maaltijdburger    13.75 
Met burgersaus, cheddar en bacon 

 

Pulled Pork Burger   15.75 
Een hamburger met huisgemaakte  
pulled pork en BBQ-saus 
 

Italiaanse Burger                14.75 
Met truffelmayonaise, rucola, zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas 
Deze burger is ook  te bestellen met een champignonburger.  

 
Thaise groene curry met rijst* 
e       

- Gamba’s             18.75 

- Vegetarisch               14.75 
   met cashewnoten  

 

Kipsaté            12.75 
Met huisgemaakte atjar en kroepoek  

 

Japans Pannetje         17.75 
Ossenhaaspuntjes met champignons, ui en paprika 

 

Voor de kinderen 
voor kinderen tot en met 12 jaar 

 
Tomatensoepje          3.75 
Frikandel of kipnuggets        8.25 
Frietjes, mayonaise en een kinderijsje na 

Spaghetti Bolognese met kaas       8.25 
En een kinderijsje na 
 

Grote honger? 
XXL Burger 18.75 

2 hamburgers, burgersaus, 
cheddar en bacon 


