Dinerkaart:

Voorgerechten
Uiensoep met een gegratineerde kaascrouton en boerenlandbrood
Romige aspergesoep met ambachtelijke beenham
Klassieke rundercarpaccio met pesto, oude kaas en pijnboompitten
Hollandse asperges met gerookte zalm, een 63° eitje en kruidensla
Geitenkaas bitterballen met bietencrème, antiboise en honing
Tonijn sashimi met wasabi-room en een sesamkletskop
Hoofdgerechten
Tournedos, botermalse biefstuk van de Ossenhaas met keuze
uit romige peper- of Roquefortsaus
Zalmfilet met zeewiersalade, sesamdressing en een krokante gamba
Hollandse asperges op ‘Vlaamse wijze’ met boerenham, ei en botersaus
Lamshaasjes met honing-tijm jus en een krokante aardappel wafel
Hollandse asperges met kabeljauwfilet, saffraan beurre-blanc en garnaaltjes
Plates
Kipsaté van kippendijen met satésaus, frites en salade
Big Jac (200 gram) op boerenlandbrood met bacon, cheddar, frites en salade
Big Jac spicy stroganoff op boerenlandbrood met bacon, cheddar,
stroganoffsaus, frites en salade
Big Vegan burger, krokante avocadoburger met humus, paprika-relish,
frites en vegan-mayo
Gebakken scholfilet met remouladesaus, frites en salade
Linguine pasta veggie met champignons, asperges, room,
oude kaas en gepocheerd ei
Linguine pasta met gerookte zalm, champignons, asperges en room
Maaltijdsalades
Carpaccio salade met pesto, truffelmascarpone, pijnboompitjes en oude kaas
Spicey gamba salade met mango chutney en tortillachips
Caesar salade met gemarineerde kip, oude kaas, knoflookdressing,
croutons en een gepocheerd eitje (ook vega te bestellen)

€ 7,25
€ 7,75
€ 12,75
€ 13,75
€ 11,50
€ 14,50

€ 26,75
€ 22,75
€ 23,50
€ 21,50
€ 26,50

€ 15,00
€ 13,75
€ 14,75
€ 14,50
€ 15,00
€ 14,75
€ 15,75

€ 16,50
€ 16,50
€ 16.50

Voor de kleintjes
Pasta met tomatensaus en geraspte kaas
Kidsburger met frites en salade
Kipnuggets met frites en appelmoes
Frikandel met frites en salade
Kroket met frites en salade

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Huisregels:
•
•
•
•
•
•

Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
Heeft u een slecht humeur? Blijf dan ook thuis
Luister AUB goed naar eventuele aanwijzingen van onze medewerkers
Loop niet onnodig rond
Verschuif geen tafels en stoelen. Het is allemaal op 1,5 meter neergezet.
Er mag één persoon tegelijk naar het toilet. Is het lampje rood? Wacht u dan
even tot uw voorganger klaar is.
• Zit u op het terras en wilt u afrekenen? Wandel dan niet naar binnen maar
wacht op een van onze medewerkers. Pinnen heeft onze voorkeur.

