
Heeft u allergenen? Vraag dan één van de medewerkers naar de mogelijkheden 

Dinerkaart 
Voorgerechten 
Carpaccio van de ossenhaas 
Met rucola, pijnboompitten, parmezaanse 
kaas en huisgemaakte dressing 

11,95 Proeverij van voorgerechten 
Uiensoep, champignons in bierbeslag & 
carpaccio 

13,50 

Champignons in bierbeslag  
Geserveerd met knoflook- en cocktailsaus 

  9,95 Broodplank  
Kruidenboter en tapenade met kleine 
broodjes 

5,95 

Trio van vis 
Gerookte paling, gerookte zalm en Hollandse 
garnalen 

12,50   

    

Soepen 
Huisgemaakte tomatensoep met 
soepballetjes 

5,50 Champignonsoep  5,50 

Uiensoep  
Met gegratineerde kaas 

5,50   

    

Maaltijdsalades    

Grande Salade 
Met kip & spek 

10,50 Salade ossenhaaspuntjes 
Op oosterse wijze  

13,50 

Vis salade 12,50 Vegetarische salade  9,50 

Hoofdgerechten 

Vlees 
Biefstuk van de ossenhaas (200 gram) 
Geserveerd met pepersaus, stroganoffsaus of 
kruidenboter 

24,95 Wienerschnitzel 
Geserveerd met pepersaus of 
stroganoffsaus 

16,00 

Saté van kippendijen 
Geserveerd met satésaus  

18,25 Boerenschnitzel 
Geserveerd met uien, paprika en 
champignons 

18,50 

Gemarineerde spareribs  
Keuze uit sweet of spicy. Geserveerd met 
knoflook- en chilisaus  

18,95 Emaus Drieluik (400 gram) 
Biefstuk van de ossenhaas, varkenshaas, 
kip en spareribs 

26,95 

Hamburger Kerkemeijer 
Grote knapperige Italiaanse bol, verse angus 
beefburger, sla, tomaat, augurk, kaas en saus 

17,00 Kerkemeijers pannetje 
Varkenshaas in champignonroomsaus 
met champignons, paprika en ui 

18,95 

Vis 
Zalm en papillotte 
geserveerd met dillesaus 

22,95 Surf ’n Turf 
Biefstuk van de ossenhaas (200 gram)  
en gamba’s 

26,95 

Vegetarisch 
Huisgemaakte quiche  15,50 Wrap van groenten  15,50 

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise  

Bij te bestellen 
Warme groenten 2,50 Gebakken ui met champignons 2,50 
Gebakken aardappelen  2,50   
 
 

   

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



Heeft u allergenen? Vraag dan één van de medewerkers naar de mogelijkheden 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

Kindermenu’s 

Halve streng spareribs met friet 10,00 Frikandel met friet 6,50 
Kipnuggets met friet 6,50 Kroket met friet 6,50 

Bij de kindermenu’s zit een raketijsje na er bij in 

Desserts 

Witte chocolademousse 5,75 Verse aardbeien met ijs 6,25 
Drieluik crème brûlée  6,25 Sorbet vers fruit 6,25 


