
 

DINER 
Voorgerechten 

- Runder Carpaccio €  9,50 

Rundercarpaccio met sla, truffeldressing, pijnboompitjes en 

parmezaanse kaas 

- Chickenwings €  6,25 

5 vleugeltjes met pikante saus  

- Salade Tok Tok         €   7,50 

Gemende salade met geroosterde en gerookte kip overgoten met 

huisgemaakte yoghurtdressing 

- Gebakken Gamba’s         €   7,85 

In knoflook olie gebakken gamba’s   

Soepen  

- Huisgemaakte soep van de dag €  4,75 

- Huisgemaakte tomatensoep €  4,75 

Eigen gemaakte tomatensoep van pomodori tomaten 

 

 

 

Heeft u allergieën? Graag even melden bij de bediening. 

 

   

 

 

Hoofdgerechten  

VIS 

- Vispotje €  17,50 

Diverse soorten vis overgoten met hollandaisesaus 

VLEES 

- Varkens schnitzel €  15,50 

Varkensschnitzel met een lekkere huisgemaakte zigeunersaus,  

champignonroomsaus of pepersaus 

- Kogelbiefstuk €  17,50 

Malse kogelbiefstuk met rode wijnsaus (of een ander sauske)  

- Turfsteak €  16,50 

Mals gemarineerd varkenssteak met champignonsaus  

of pepersaus 

- Varkenshaasmedaillons              €  16,50 

Twee haas medaillons met pepersaus of champignonroomsaus 

- Kipsaté                  €  15,50 

Heerlijk malse kip met een licht pittige pindasaus 

Tournedos Biefstuk van de haas met saus naar keuze           €  24,95 

T-bone steak  450 gram overheerlijke steak van lende           €  34,95 

en ossehaas. 

     Geserveerd met frietjes, salade en warme groenten 

 



 
 

                                                                                                                      

 

 

Bijgerechten 

- Brood met kruidenboter €  3,00 

- Mayonaise, knoflooksaus, cocktailsaus, curry of ketchup €  0,75 

- Champignonroomsaus, pepersaus e.d. €  2,00 

- Warme groenten naar het seizoen €  2,50 

- Frietjes € 2,00 

 

Voor de Allerkleinste 

- Kindersoepje (tomaten) €  3,95 

- Hoofdgerecht  €  6,95 

Keuze uit : frikandel, kroket, kipnuggets of vissticks 

Hierbij doen wij frietjes met appelmoes of mayonaise 

- Poffertjes met poedersuiker 18 stuks €  6,50 

- Kinderijsje  €  3,75 

Softijs met slagroom, chocolade of aardbeiensaus en een 

kinderverrassing 

Heeft u allergieën? Graag even melden bij de bediening. 

 

 

 

 

 

 

Nagerechten 

- Coupe Kersen €  5,95 

Vanille ijs met warme kersen en slagroom 

- Nougatine IJstaart  €  4,00 

De gekende nougatine ijstaart met slagroom  

- Dame Blanche          €  4,95 

Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

- Coupe Mont Blanc         €  5,95 

Roomijs met chocolade, advocaat en slagroom 

- Boerenjongens          €  5,95 

Vanille ijs met huisgemaakte rum rozijnen en slagroom 

- Chocolade mousse         €  3,95 

- Sorbet           €  6,25 

Vanille ijs met gemengd fruit, aardbeiensaus en slagroom 

- Coupe Vanille          €  4,95 

Vanille ijs met slagroom 

Coupe Aardbeien                 ( seizoensgebonden )     €   5,50 

Vanille ijs met aardbeien en slagroom 

  


