
Maaltijdsalades

VOORGERECHTEN

Soepen

“ Wilt u er een sneetje toast met 

roomboter bij?

 + 0.75

= Vegetarisch

ONZE SPECIALS

KIJK VOOR 
ONZE SPECIALS 

OP DE 
KRIJTBORDEN

OF VRAAG HET ONZE 
MEDEWERKERS

Biefstuk salade 18

Gemengde sla, tomaat, ui, komkommer, taugé, 

honing-mosterddressing en oestersaus 

Spakenburgse salade  17.5

Gemengde sla, paling, garnalen, gerookte zalm, 

gerookte makreel en cocktailsaus

Caesar Salade 16.5

Gemengde sla, Gebakken kip, parmezaankaas 

kaas, uitgebakken spek, cherrytomaatjes en een 

caesar dressing

Geitenkaas uit de oven  13

Gemengde sla met warme geitenkaas uit de 

oven, honing, appel, geroosterde walnoten, 

cherrytomaatjes en augurk

Brood met smeersels  5

Met kruidenboter en tzatziki

Gevulde champignons 8.5

Gevuld met rundergehakt, gegratineerd met kaas 

en warme knoflooksaus

Parmaham met meloen                12

Carpaccio Original 12.5 | XLl22

Dun gesneden ossenhaas met gemengde sla, 

Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 

geroosterde pijnboompitten en truffelmayonaise

Proeverij               15.5

Bestaande uit: Rundercarpaccio, gerookte zalm en 

een  garnalen cocktail

Mini loempia’s  8.5

Mini groente loempia’s geserveerd met ijsbergsla 

en chilisaus

Champignonsoep  6.5

Met een vleugje room

Romige tomatensoep 6.5

Met een vleugje room

Dubbel getrokken groentesoep 6.5



HOOFDGERECHTEN

Ossenhaas Biefstuk

Sauzen

Schnitzels

= Vegetarisch

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met  

 diverse garnituren zoals verse groenten,  

aardappels en friet.

- Bij de saté, ravioli en spareribs wordt geen 

garnituur geserveerd

“

XL Varkenshaassaté 18.5

Met friet en mayonaise

XL Kipsaté 17.5

Met friet en mayonaise

Kalfshaasoester blank    27.5

Met pepersaus

Varkenshaas  23.5

Met roomsaus 

Ravioli met truffelsaus  16.5

Ouderwetse Runderlever      20

Lever met gebakken spek en uien

Exotische kipfilet   19.5

Met kerriesaus, ananas en vruchtjes

Grootmoeders sukade   22.5

In jus zacht gegaarde sukade

Spareribs     ~ 900 gram ~    22

Geserveerd met friet en knoflooksaus

Rode bieten tartaar met wokgroente  17.5

Met teriyakisaus

3 Gebakken slibtongetjes     25.5

In roomboter gebakken en geserveerd met 

remouladesaus

Gebakken Noorse zalm ‘Asiastyle’    25

Wokgroenten, oosterse saus, sesam en noedels

Gebakken Noorse zalm met dillesaus   24

Tongfilet in roomboter gebakken    27.5

Met gebakken vruchten en gesnipperde gember

~ 225 gram ~

Biefstuk koetje 25.5

Met jus

Biefstuk Bali    27.5

Met sambaljus

Biefstuk rostbraten   29.5

Met gefrituurde uienringen en stroganoffsaus

~ 250 gram ~

Wienerschnitzel 18.

XL Wienerschnitzel     ~ 450 gram ~ 24

Barneveldse Schnitzel    27

Met gebakken champignons, ui, spek en paprika, 

gegratineerd met kaas en vergezeld met 

stroganoffsaus

Schnitzel du Maître   21

Met ananas, ham en kerriesaus

Mayonaise    1

Gebakken uien    3

Gebakken champignons   4.5

Mix gebakken uien/champignons 5

Bonne Femme   6

Warme saus   3

Keuze uit: Champignon roomsaus, Pepersaus,  

Stroganoffsaus, Zigeunersaus of Pindasaus



KIDS

DESSERTS

Heeft u nog zin in een 
nagerecht?

Vraag een medewerker voor onze dessertkaart!

Kindertomatensoep        3.5

Met een vleugje room

Frietjes          6.5

Met de keuze uit een frikandel, kipnuggets of een kroket. 

Geserveerd met mayonaise en appelmoes.

Kinderijsje    4.5

Heerlijk versgedraaid slagroomijs met slagroom en lekkere 

snoepjes

Voor de kleintjes hebben wij:


