
een malse rundvleesburger op brood met augurk, tomaat,
kaas, bacon, rode ui, mayo en curry geserveerd met frites 

Onze plates worden geserveerd met frites en een frisse salade. Heb je meer zin in gebakken aardappelen
of warme groenten? Dat kan! Dan betaal je een meerprijs per extra item.

een malse rundvleesburger op brood met truffelmayo, 
rode ui, rucola en Parmezaanse kaas geserveerd met frites 

MENUKAART
VOORGERECHTEN

Broodplankje met smeersels  
vers afgebakken Gieterbrood met 
kruidenboter, tapenade en aioli

Carpaccio 
rundercarpaccio met truffelmayonaise, kaas, 
pittenmix en sla

Soep van de dag  
vraag ons naar de soep van de dag

Nacho’s pulled chicken 
warme nacho’s met pulled chicken, crème 
fraiche, guacemole, gesmolten kaas en lente-ui

PLATES

Schnitzel 
een knapperige varkensschnitzel met een schijfje citroen en champignonsaus

Kipspies met satésaus 
malse kippendij op een spies geregen met satésaus, gedroogde uitjes en kroepoek

Gehaktbal  
malse gehaktbal van varkens- en rundvlees in jus

BURGERS

Truffelburger de luxe 

Cheeseburger  met bacon

Vegaburger 
100 % vegan burger met sla, kaas, tomaat, ui en bbq 
saus geserveerd met frites 

BORRELUURTJE

Bitterballen 8 stuks 

Bittergarnituur 12 stuks 

Nacho’s pulled chicken  
warme nacho’s met pulled chicken, crème fraiche,
guacemole, gesmolten kaas en lente-ui

Broodplankje met smeersels 
vers afgebakken Gieterbrood met kruidenboter, 
tapenade en aioli

Borrelplank
brood met smeersels, diverse soorten kaas,
worst, vlees, olijven en zuurtjes 

BESTEL
AAN DE

BAR

Kaassticks 8 stuks

Uienringen 8 stuks 

PLATES

 

*Heb je een allergie? Meld het bij één van onze medewerkers.

2 personen

2 personen

2 personen



vraag ons naar het toetje van de dag

PIZZA'S

Pizza margherita 
met tomatensaus en kaas

Pizza salami  
met tomatensaus, salami en kaas

Pizza quattro formaggi 
met tomatensaus, krachtige Emmentaler, Provolone, blauwe schimmelkaas 
en mozzarella

Pizza prosciutto 
met tomatensaus, rauwe ham, zoete tomaat, rucola, pesto en kaas

FRITES

Kidsbox 

Frites 
portie frites met saus naar keuze

Frites pulled chicken 
portie frites met pulled chicken en lente-ui

SNACKS

Gezinszak frites 4 personen 

Gezinszak frites 6 personen 

MAALTIJDEN

Spaghetti bolognese 
zelfgemaakte bolognesesaus met romige spaghetti

Maaltijdsalade geitenkaas of pulled chicken 
onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood 
en kruidenboter

NAGERECHT

Toetje van de dag 

leuke box met een cadeautje, frites, 
snack (frikandel, kroket of 4 kipnuggets) 
appelmoes en Caprisun

*Heb je een allergie? Meld het bij één van onze medewerkers.

Kabouter beker 
bolletje met ijs en sprinkles

Frikandel
Rundvleeskroket
Kaassoufflé
Kipnuggets
Bamischijf

SAUS
Saté, oorlog
of speciaal

Mayo, curry,
ketchup of
mosterd


