Om te beginnen
Brood met kruidenboter

€ 4,00

Brood met kruidenboter, aioli en tapenade

€ 4,75

Tortilla chips met gesmolten kaas en salsa dip

1 persoon
2 personen

Proeverijtje van diverse kleine lekkernijen
samengesteld door de chef ( voor 2 personen)

€ 2,75
€ 4,50

€ 11,50

Soep
Huisgemaakte tomatensoep

€ 4,75

Soep van de week

€ 4,75

Voorgerechten Koud/Warm
Carpaccio met parmazaan, tomaat, kappertjes, rucola, pijnboompitten
en olijfolie

€ 8,00

Taartje van garnalen met crème fraiche en gerookte zalm met groene
pesto dressing

€ 8,00

In bierbeslag gefrituurde champignons met knoflooksaus

€ 8,00

Pikante garnalen gebakken in knoflookolie, met brood

€ 8,25

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

Maaltijd salades
Onze salades bestaan uit: Verschillende soorten sla, pijnboompitten,
tomaat, croutons, parmazaan en honing dressing
met gebakken garnalen

€ 10,50

met gerookte zalm

€ 10,50

met kip en annanas

€ 10,50

Hoofdgerechten Vlees
Broodje Burger Royal met tomaat, augurk, sla ,krokante uitjes,
spek en cheddar kaas, geserveerd met friet en salade.

€ 14,50

Schnitzel naturel

€ 15,00

Tortilla gevuld met Mexicaanse kip en salsasaus

€ 16,00

Huisgemarineerde spare-ribs met knoflook en chilisaus

€ 17,50

Saté van de haas overgoten met satésaus en kroepoek

€ 17,50

Kipfilet met mozzarella en zalm met groene pesto saus

€ 17,50

Stoofpotje van rundersukade gevuld met paprika, champignons, ui
en aardappel

€ 18,50

Gegrilde kogelbiefstuk van Black Angus

€ 19,00

Sauzen/garnituren
Kruidenboter, champignon-roomsaus, pepersaus, gorgonzolasaus

€ 1,50

Boerenmix van champignon, ui, paprika en spek

€ 2,00

Extra friet, gebakken aardappeltjes, salade

€ 2,00

Hoofdgerechten Vis
Kabeljauw met ratatouille uit de oven

€ 17,50

Gegrilde zalmfilet met een roomsaus van witte wijn en dille

€ 18,50

Hoofdgerecht Vegetarisch
Pastaschotel met artisjok, zongedroogde tomaat en rucola

€ 16,50

Tortilla gevuld met diverse groente uit de oven

€ 17,00

Kindermenu ( tot 12 jaar)
Friet met mayonaise en appelmoes, met daarbij keuze uit:
Kipnuggets
Frikandel
Stukje spare-rib

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Kiko Kinderpannenkoek (Naturel)

€ 5,50

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met salade, friet
of gebakken aardappeltjes

Heeft u een allergie?

Meld het ons!

Desserts
Kinderijsje in een mooie beker die je mee naar huis mag nemen

€ 3,75

Dame blanche met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

€ 6,00

Coupe "Het Hof" vanille-ijs, advokaat en slagroom

€ 6,00

Bananen Royal met bananen-ijs, vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

€ 6,00

Sorbet van het seizoen

€ 6,50

Sorbet met vanillie-ijs, snickers, caramelsaus en slagroom

€ 6,50

Brownie met bananen-ijs en slagroom

€ 6,50

IJstaartje van 3 kleuren sorbetijs met slagroom

€ 6,50

Speciale Koffie
Oldemarker koffie met een oldemaarks slokje

€ 6,00

Ierse koffie met whiskey

€ 6,00

Italiaanse koffie met amaretto

€ 6,00

Franse koffie met grand marnier

€ 6,00

Spaanse koffie met keuze uit Tia Maria of likeur 43

€ 6,00

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

