Dinerkaart

Dinergerechten zijn verkrijgbaar tussen 16:00 en 20:00 uur

Voorgerechten
Carpaccio van de ossenhaas

11,95

Met diverse soorten sla, pijnboompitten en kaas

Gevulde wrap

13,25

Stukjes spareribs

9,95

Geserveerd met knoflook- en chilisaus

11,95

Proeverij van drie warme voorgerechten

13,50

Champignons in bierbeslag, spareribs en kleine
tomatensoep

Kalfsmuis dungesneden met tonijnmayonaise

Proeverij van drie koude voorgerechten

9,95

Geserveerd met knoflook- en cocktailsaus

Met sla, roomkaas en gerookte zalm

Vitello Tonnato

Champignons in bierbeslag gebakken

Broodplank

Carpaccio, Vitello Tonnato en wrap van gerookte
zalm

13,50
5,95

Kruidenboter en tapenade met kleine broodjes

Soepen
Huisgemaakte tomatensoep met
soepballetjes
Boerengroentesoep

5,25

Champignonsoep met tuinkruiden

5,25

Griekse salade

10,95

5,25

Maaltijdsalade
Frisse salade

10,95

Gemengde slasoorten, kipreepjes, paprikareepjes
en zoetzure saus

Gamba salade

Gemengde slasoorten, fetakaas, olijven,
zongedroogde tomaat, dressing

12,50

Gemengde slasoorten, gamba’s in knoflook
gebakken, dressing

Hoofdgerechten vlees
Biefstuk van de ossenhaas

24,95

Geserveerd met pepersaus

Hamburger Kerkemeijer

17,-

Wienerschnitzel

17,-

Geserveerd met stroganoffsaus

18,25

Geserveerd met satésaus

Gemarineerde spareribs

18,95

Met paprika, champignons, ui en zoetzure saus

Grote sesambol, verse angus beefburger, sla,
tomaat, komkommer, kaas en saus

Saté van kippendijen

Roergebakken varkenshaaspuntjes

18,95

Geserveerd met knoflook- en chilisaus

Emaus drieluik 300 gram vlees

22,95

Ossenhaas, varkenshaas en kipfilet

Tagliata van ossenhaas

24,95

Geserveerd op een bedje van rucola met
Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten vis
Surf en Turf

23,95

100 gram ossenhaas en 100 gram zalmfilet

Spies van gamba’s

Zalmfilet

19,25

Geserveerd met dillesaus

21,95

In knoflook gebakken

Hoofdgerechten vegetarisch
Wrap

16,95

Pasta met romige saus en kruiden

16,95

Van roergebakken wokgroenten met zoetzure
saus

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

Bij te bestellen
Warme groenten
Gebakken aardappelen
Gebakken ui en champignons
Extra friet

2,50
2,50
2,50
2,50

Pepersaus
Stroganoffsaus
Dillesaus
Champignonroomsaus

2,50
2,50
2,50
2,50

10,6,50
6,50

Kroket met patat
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek of appel

6,50
6,95
7,95

Kindermenu’s
Halve streng spareribs met friet
Kipnuggets met friet
Frikandel met friet

Bij de kindermenu’s zit een raketijsje na bij in
Heeft u allergenen? Vraag dan één van onze medewerkers naar de mogelijkheden

