Voorgerechten €7.75
Rock and Rol

Wrap met gerookte zalm, kruiden crème en mosterd dille
mayonaise
Zalm met mandarijntjes & cocktailsaus

Zalmcocktail
Warme brie
Carpattio

Brie, diverse soorten sla, honing, walnoten en dressing

Champignons
Garnalen en knoflook

In de oven gegratineerde champignons

met sla, oude kaas, tomaat en basilicum dressing
Oven pannetje met garnalen in knoflookolie

Soepen €4.75
Al onze soepen zijn met zorg bereid van verse ingrediënten

Tomatensoep

Lekkere tomatensoep met een wolkje basilicumroom

Franse uiensoep
Crèmige mosterdsoep

Smaakvolle uiensoep gegratineerd met oude kaas

met spekjes
Bij alle voorgerechten, soepen & salades wordt brood en boter geserveerd.

Meal deals
Stel uw eigen menu samen voor een vast bedrag. Meal deals zijn uitsluitend per tafel te bestellen.
U heeft de keuze uit een
2-gangen menu Voorgerecht – Hoofdgerecht
€ 18,95
3-gangen menu Voorgerecht – Hoofdgerecht – Nagerecht
€ 24,95

Hamburgers 100% rundvlees
Hamburger
XXL Amerikaanse droom
Cheeseburger
XXL Vrouw Antje kust Amerika
Smokey and the Bandit
XXL Smokey and the Bandit

Kan sporen van allergenen bevatten

Hamburger met sla, tomaat,
Komkommer & gebakken uien
Reuze hamburger ca 1,5kg

€9.95
€21.90

Hamburger met sla, tomaat,
€10.95
Komkommer, gebakken uien & cheddarkaas
Reuze cheeseburger ca 1,5kg
€22.90
Hamburger met bacon, cheddar kaas
€12.95
Sla, tomaat, gebakken ui en barbecue saus
Reuze bandiet van ca 1,5kg
€23.90

Hoofdgerechten van vlees
Salade Bits and Bites
Seizoensalade
Schnitzel pepersaus

Licht pittige garnalenspies, diverse soorten €12,95
sla en dressing van het huis
Sla, bacon en mosterd crème
€12,95

krokant gebakken varkensschnitzel
met pepersaus
Schnitzel champignonroomsaus krokant gebakken varkensschnitzel
met champignonroomsaus
Schnitzel met gebakken uien
Krokant gebakken schnitzel met
gebakken uien
Schnitzel Stroganoff
Krokant gebakken schnitzel met een
Pittige paprikasaus
Kalkoenfilet
2 filets met brie en peer

Varkensmedaillons
Spareribs de oude Sjötte
Boothuis Spies

American Beef

€13.95
€13.95
€13.95
€13.95
€14.95

2 medaillons met een jasje van bacon en gebakken
champignons
€14.95
Een royale portie spareribs met barbecue €15.95
saus. U heeft de keuze uit mild of spicy
Spies van 3 soorten vlees
€18.95
Kalkoenfilet, varkensmedaillon & beef met
champignonroomsaus
Heerlijk mals met alle kenmerken van een €18,95
lekker sappig stuk vlees. Met een honing tijmsaus

Hoofdgerechten van vis
Zalmpannetje
Visserslatijn

in de oven gegaarde zalmsnippers
met een zachte bieslooksaus
Pangasius filet in de oven bereidt met
witte wijnsaus

€15.75
€15.75

Vegetarisch
Salade met geitenkaas

Maaltijdsalade van diverse soorten sla,
€12,95
geitenkaas, tomaat, ui en basilicum dressing

Groenteschotel

met paprika, ui, champignons, tomaat en
kaas.

€14,95

Bij alle hoofdgerechten serveren wij frietjes of aardappelkroketten, rauwkost of warme groente.
Heeft u liever een seniorenportie? Vraag er gerust naar.

Kan sporen van allergenen bevatten

