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Afhaalmenu Diner 
Afhalen is mogelijk op maandag t/m zondag van 17.00 tot 19.00 uur. 

         U kunt uw bestelling doorgeven op 075 670 28 97 vanaf 11.00 uur.  

Voorgerechten: 

Soep van de week 0,5 ltr (2 kommen) koud afhalen   weekprijs 

Carpaccio met pesto, rucola, pijnboompitten en geraspte oude kaas   € 11,50 

Rilette van makreel met gerookte zalm, sepia-kroepoek  

en limoenmascarpone         € 12,75 

Heerenhuis proeverijtje, een klein feestje met 4 smakelijke amuses   € 11.25 

Charcuterie (Spaanse en Italiaanse vleeswaren) & Olijven   € 6,75 

 

Maaltijdsalades € 14,25: 

Frisse salade met gerookte zalm, cornichons, kwartel ei en Vadouvan-mayo 

Caesar salade met gemarineerde kip, little gem sla, croutons, oude kaas en ei 

Carpaccio salade met pesto, oude kaas, rucola en pijnboompitjes 

 

Hoofdgerechten: 

Big Jac burger op een briochebol met cheddar, bacon, tomaat, ui en sla € 14,00 

Big Vegan burger, krokante avocadoburger op een briochebol met Humus € 15,00 

Saté van gemarineerde kippendijen met satésaus, sla en atjar   € 14,50 

Gebakken scholfilet met remouladesaus en salade    € 14,50 

Tournedos met romige peper- of Roquefortsaus en     € 24,50 

gebakken uien en champignons 

Gebakken zalmfilet met krokante gamba’s, wakame salade  

en sesamdressing         € 21,50 

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met frites & mayonaise 

Linguine pasta veggie met champignons, asperges, room,    € 14,25 

oude kaas en gepocheerd ei 

Linguine pasta met gerookte zalm, champignons, asperges en room  € 15,25 

Carpaccio XXL met brood, kruidenboter, pesto, truffelmayo,  

frites en mayonaise (zonder frites € 24,50)     € 27,50 

 

Voor de kleintjes: 

Kidsburger met frites en salade       € 6,50 

Kipnuggets met frites en appelmoes      € 6,50 

Frikandel met frites en salade       € 6,50 

Kroket met frites en salade        € 6,50 

 

Proeverij dessertje met 4 zoete lekkernijen     € 7,50 

Cheesecake           € 2,75 

Extra’s: 

Brood en boter         € 4,50 

Frites met mayonaise        € 4,50 

Bucket frites (4 personen)        € 9,50 
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