
Lunchkaart
Brood en soepen
Brood en smeersels € 6,50
Runderbouillon met garnituur (met brood & boter)  € 8,50
Licht gebonden bospaddenstoelen soep met brood & boter) € 8,50
Soep van de dag (met brood & boter)   

Klassiekers (geserveerd met wit of bruin brood)
Twee kroke en met brood  € 9,75
Twee groentekroke en met brood  € 9,75
Uitsmijter met kaas € 9,50
Uitsmijter met ham € 9,75
Uitsmijter met ham en kaas € 9,75

Bourgondische Broodjes
Broodje met geitenkaas € 12,50
Broodje beenham met honing mosterdsaus € 13,50
Broodje carpaccio € 13,50
Ambachtelijk broodje hamburger(150gr.) € 13,50
Gerookte zalm met toast  € 15,75
Plateau met gerookte vissoorten € 17,50

Voor bij de borrel
Por e Friese droge worst met mosterd € 6,50
Por e bi erballen (8 stuks) € 8,00
Por e vegetarische loempia’s (8 stuks) € 8,00
Por e kaas € 9,75
Por e ambachtelijke kipnuggets € 9,00
Tapas plank voor 2 personen € 16,50

Hoofdgerechten
Biologisch runder stoofpotje € 24,50
Gebakken visvangst van de dag Dagprijs

Deze gerechten serveren we van 12.00 tot 15.00 uur. 
Van 15.00 tot 17.00 uur hebben we een speciale middag hapjes kaart.

Dranken
Warme dranken
Koffie/ Espresso/ thee € 3,00
Cappuccino/koffie verkeerd   € 3,25
La e macchiato          € 3,50
Verse munt/gember thee € 3,50
Warme chocolademelk € 2,75
met slagroom  € 3,25
Melk per glas € 2,00

Voor bij de koffie
Appelgebak € 4,00 // met slagroom € 4,50
Oranjekoek  € 3,50 // met slagroom € 4,00
Gebak van de dag Dagprijs
   
Frisdranken  
Appelsap, tomatensap v.a. € 3,50
Verse jus d´orange      € 3,75
Frisdranken v.a.       € 3,00
Chocomel / Fris         € 3,50
Glas limonade € 1,00

Aperitief
Port / sherry/ vermouth v.a. € 4,50
Jenevers/beerenburg/jagermeister v.a. € 3,00
Likeuren binnenlands / buitenlands v.a. € 4,50

Huis wijnen
Chardonnay/ Sauvignon Blanc Glas € 4,50
Merlot  Glas € 4,50
Rosé Grenache   Glas € 4,50

Kijk voor bieren op onze speciale bierkaart!


