lekker soepje.
voorgerechten
Salades 9,50

Carpaccio
Carpaccio van fijngesneden ossenhaas met pesto of truffelcreme,
parmezaanse kaas en pijnboompitten.
salade kip
Frisse knapperige salade met kipfilet.
‘de huiskamer van het leudal’
Lauw-warme salade met
gebakken spekjes, prei, ui, chapmignons
afgemaakt met een frambozendressing.

salade scampi
Knapperige salade van scampi’s
gebakken in een kruiden-knoflook
olie. Afgemaakt met een heerlijke
dressing.
griekse salade
Salade met feta, olijven, paprika,
zongedroogde tomaten, uien &
aceto balsamico.
vegetarische salade
Laat u verrassen door onze kok.

Al onze salades worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter.

Onze salades zijn
ook verkrijgbaar als
maaltijdsalade 14,50

Soepen 4,50

tomatensoep v/h huis
Goed gevulde tomatensoep met
balletjes.
franse uiensoep
Lichtgebonden uiensoep geserveerd
met een uiencrouton.
runderbouillon
Grootmoeders runderbouillon gevuld
met verse kruiden.
seizoens-soep
Afhankelijk van het weer een
heerlijk seizoens-soepje uit ons
assortiment.
Al onze soepen worden
geserveerd met stokbrood en de
allerlekkerste kruidenboter.

baguette & tosti.
baguette gezond
6,50
Broodje met sla, komkommer,
tomaat, ei met een heerlijke
honing mosterdcreme.
baguette met
7,50
zalmsalade
Rijkelijk gegarneerd.
baguette warme ham
6,50
baguette met brie
7,50
Warm geserveerd met honing,
kaneel, appel en walnoten.
baguette gipskamer
6,50
Ovenbroodje met gebakken spekjes,
prei, ui, champignons, gegratineerd
met kaas.

Pita pikante kip
6,50
2 pita broodjes met sla, en pikant gebakken kip.
Tosti ham/kaas
3,00
Tosti hawaii
3,00
tosti met salade
5,00
club sandwich
5,50
3 sneetjes toast rijkelijk belegd. Geserveerd
met salade en huisgemaakte cocktailsaus.

warme gerechten.
pasta carbonara
9,75
Pasta met knoflook, spekjes, ui en champignons.
jacky burger (150gr)
8,50
Huisgemaakte burger met kerry of chili saus.
Schnitzel
12,50
Gebakken schnitzel. Met stroganoff,
champignon-roomsaus of naturel.
Spare-ribs
14,75
Heerlijk bord spare-ribs. Geserveerd met
chilisaus. FInger-Licking-Good!
Saté
14,75
Heerlijke saté van de varkenshaas.
Huisgemaakte satesaus van donker bier,
knoflook, pindakaas en bruine suiker.
rib-roast (250gr)
13,50
Heerlijk gepekelde varkenscotelet van de Grill.
eetmenúútje
16,00
Kleine salade, Klein kopje soep, Klein warm
gerechtje & een klein dessert.
Al onze warme gerechten
worden geserveerd met frietjes &
salade. (m.u.v de pasta)

