
 

VOORGERECHTEN 
Broodplank met 3 verschillende dips      €   5,75 

Carpaccio* oude kaas, zongedroogde tomaatjes,     €   9,75 

geroosterde nootjes, sla, basilicum mayonaise  

Gerookte kip* salade, caesar dressing, mango chutney, rode ui,   €   8,25 

Zalm* kappertjes, dragon crème, salade, toast       €   9,75 

Gamba’s gebakken gamba`s, aioli, wonton chips        € 10.75 

Mosterdsoep chorizo, croutons      €   5.75 

Tomatensoep, paprika, courgette  V        €   5.75 

Geitenkaas* gebrande geitenkaas met honing, noten crunch  €   8.75 

Zon tomaatjes V    

 

* Deze gerechten kunt u als maaltijdsalade bestellen, 

 Ze worden geserveerd met brood en boter. (€ 5.25)  

  

HOOFDGERECHTEN 
Si-Es-An Burger, huisgemaakte kerrie brioche bol, sla,  

bacon, runder burger{200 gram},uien chutney, tomaat,  

cheddar kaas         € 17.50 

Wienerschnitzel met champignonroomsaus of pepersaus  € 16,75 

Boerenschnitzel, gebakken ui, spek, champignons,  

met gesmolten kaas        € 17,50 

Shaslick spies, varkenshaas, paprika, champignon, spek 

met cocktail saus         € 18,50 

Spare-ribs, afgelakt met barbecue stroop, met kruidensaus  € 16,75 

Kippendijen, adjar-tjampoer, met kokos pinda saus en kroepoek  € 16,75  

Hollandse biefstuk van Uut ’t Veld, met zoete aardappel en  

huisgemaakte jus         € 21,75  

Zalm met kruidenkorst, seizoen groente mosterd dille olie     € 19,50 

Roodbaarsfilet, gestoomd met botersaus      € 16,75 

Ravioli, gevuld met spinazie en ricotta kaas, paddenstoelen saus V € 15,50 
      

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten, gebakken aardappelen  

en een frisse rauwkost. 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 



 

KIDS 
Tomatensoep, met balletjes      € 3,00 

Puntzakje friet, fritessaus, appelmoes en     € 4,00 

keuze uit kroket, frikandel of kipnuggets 

Poffertjes, poedersuiker       € 4,00 

Kibbeling, remouladesaus, friet     € 5,00 

 

 

NAGERECHTEN 
Coupe stroopwafel, Caramel, crumble, softijs, slagroom  € 6,50 

Coupe kersen, kersen, softijs, slagroom     € 6,50 

Coupe boerenjongens, advocaat, softijs, slagroom   € 7,50 

Wafel, warme kersen, vanille ijs, slagroom    € 5,75 

Brownie, crumble, choco saus, vanille ijs, slagroom  € 7,75 

Aangeklede koffie, met likeur lekkernijen en koffie na keuze € 7,50 

Kinderijs, 2 bollen vanille-ijs, slagroom en kleine verrassing € 3,75 

 

 

 

 


