
Voorgerechten  
 

Broodplankje                                   4,95 
Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter 
en sausjes 

 
Frisse salade met geitenkaas (ook als hoofd)           9,95 (15,95) 

Een frisse zomerse salade met geitenkaas gebakken in spek, walnoten 

 
Parmaham met kruidenkaas            9,95  
Boerenkruidenkaas in parmaham uit de oven met stokbrood 

 
Runde carpaccio                9,25 
Mals rundvlees met geroosterde pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes,  
kappertjes, pesto, rucola, Parmezaanse kaas en een dressing  

 
Rode biet belevenis                          8,95 
Een heerlijke combinatie van rode biet, appel, noten en feta kaas 

 
Proeverij van de chef               10,25 
Wisselende gerechtjes van de chef 
     

                                                  

                                                      Soepen  
Mosterdsoep                 5,50 

Volle mosterdsoep met mosterdzaad, gevuld met gebakken spekjes,  

lente ui en room, geserveerd met een vers afgebakken huisgemaakte soepstengel  

 

Bospaddenstoelensoep               5,50 

Romige bospaddenstoelensoep met een vleugje room geserveerd met een  

Vers afgebakken huisgemaakte soepstengel 

  

 

 

                        Heeft u een allergie? Meld het ons. 
 

 

 

 

 



Hoofdgerechten 
 
Vleesgerechten 

Sallands trots 225 gram       19,95 

Een fors gepaneerde schnitzel met een rijke garnituur van  

Champignons, ui en spekjes 

 

Mix Plate (250 gram)        19,95            

Biefstuk, varkenshaas en kipfilet met huisgemaakte  

champignonroomsaus 

     

Diamanthaas         19,95 
Mals stukje van de rund met huisgemaakte pepersaus 

 

Varkenshaas                   19,95 

Omwikkeld met spek geserveerd met huisgemaakte  
Champignonroomsaus  
 

Ossenhaaspuntjes                           20,95 

Malse ossenhaaspuntjes met rode wijnsaus met rozemarijn 

 

    Kogelbiefstuk          20,95 
     Een mooie biefstuk geserveerd met rode wijn saus 

 

Visgerechten 
Vis van het seizoen         17,95 
Met een huisgemaakte bijpassende saus 

Zalm           19,95 
Met een huisgemaakte saus  

 

Groenten gerecht (Vegetarisch) 
Laat u verrassen door een creatief gerecht van de chef-kok   16,95             

         
Alle hoofdgerechten worden geserveerd 

met aardappelgarnituur, warme groente en salade. 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons. 

 
Voor groepen met meer dan 10 personen 
wordt één rekening gemaakt   



 
 
Voor de kleine eter   

 

 SOEPJE        2,95 
 Klein kopje soep. Keuze uit de soepen van het voorgerecht  

   

 TOK TOK                     5,95 

 Bordje patat met snack, keuze uit frikadel, kroket,  

 kipnuggets, geserveerd met appelmoes. 

 Een softijsje met paraplu en m&m’s als dessert of slush puppy   
            

 PIZZA COOTJE      5,95 

 Lekkere Italiaanse pizza met ham en kaas 

 Een softijsje met paraplu en m&m’s als dessert of slush puppy             
               

 POFFERTJES       5,95 

 Heerlijke kabouter poffertjes met suiker, boter en fruit.   

  Een softijsje met paraplu en m&m’s als dessert of slush puppy    
 

 SCHNITZEL        9,75 

 Gebakken schnitzel met patat en mayonaise  

  

 KIPSATÉ STOK      9,25 
      Eén kipsaté spies, overgoten met satésaus,  

           geserveerd met kroepoek, patat en mayonaise 

  

 SPARE RIBS       9,50   

 Heerlijk licht gekruide sparerib met patat en  

 mayonaise         

                  
 BOEVENBORD        
 Leeg bordje, laat de kleine boef maar mee eten 

 

*Warme groenten    2,50 

*Champignons, ui en spek 2,50 
 

 Heeft u een allergie? Meld het ons.  
 



 

IJskaart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJskoffie    5,25 

Heerlijk softijs met warme espresso 

overgoten, afgemaakt met slagroom  

en een chocolade koffieboon.  

Met likeur (Amaretto, Cointreau,  6,75 

Liquor 43, Tia Maria, James Irish Whiskey) 

 

After dinner koffie   6,50 

Koffie met lekkernijen en Zeeuws 

Babbelaar Likeurtje 

 

Koffie met Bonbons   4,75 

 

Irish Koffie    5,75 

French Koffie    5,75 

Spanish Koffie   5,75 

Italian Koffie    5,75 

Koffie 43 

Koffie met een losse borrel   

 

Warme chocolademelk   2,85 

Met slagroom en marshmallows  

Verse muntthee 

Verse thee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorbet     5,75 

Een sorbet gevuld met verschillende 

smaken roomijs, rood fruit en slagroom  

 

Heino Bokaal    5,95 

Vanille roomijs met advocaat, slagroom en  

hazelnootjes  

 

Huisgemaakte Bastogneparfait  6,75 

Met een zachte karamelsaus  

Aanrader van de chef 

     

Crème brulée met likeur 43  6,95 

Geserveerd met een bolletje vanille ijs 

 

Grand dessert    7,95 

Verrassing van de chef 

 

Huisgemaakt appeltaartje  5,50 

Met bolletje vanille ijs, saus en slagroom 

 

IJsschuitje    3,25 

2 bolletjes ijs naar keuze o.a. vanille,  

aardbei, banaan, chocola, citroen,  

hazelnoot of bosvruchten yoghurt  

 

Kinderijsje    2,95 

2 bolletjes ijs met m&m’s en een lolly  

 

Alle desserts zijn ook met softijs te bestellen 

 

 

   

 


