
 
 
pannenkoeken Specialiteiten  
Apfelstrudel - appel, rozijnen, amandelspijs kaneel en  13.45  
 vanille ijs 
Cerise - warme kersen, vanille ijs en slagroom  13.45 
Shoarma - sla, tomaat, komkommer en   13,45 
knoflooksaus  
Kippenragout - sla, tomaat, komkommer en  13,45  
Franse - geitenkaas met honing en walnoot  13.45 
Noorse gemarineerde zalm , kappertjes , rode uit  14.60 
Italiaanse met  Salami , kaas, ui, olijf , oregano kappertje  13.45 
 

Pannenkoeken  
Stroop  6,45 
Poedersuiker  6,45 
Gember  8,20 
Rozijnen en poedersuiker  8,20 
Appel en rozijnen  9.95 
Ananas  8,20 
Ananas en kaas  9.95 
Banaan en poedersuiker  8,20 
Banaan, appel, rozijnen en kaneel  11.70 
Appel, kristalsuiker en kaneel  8,20 
Appel en boerenjongens  12.75 
Appel en Grand Marnier   12.75 
Appel en gember  9.95 
Spek  8,20 
Spek en kaas  9.95 
Spek, kaas en ei  11.70  
Spek, kaas en ananas  11.70 
Spek en champignons  9.95 
Spek en gember  9.95 
Spek, ham en kaas  11.70 
Spek, ham, kaas en ei  13.45 
Spek en appel  9.95 
Spek, appel en kaas  11.70 
Spek, appel en rozijnen  11.70 
Ham en kaas  9.95 
Ham, kaas en ei  11.70 
Ham, kaas en ananas  11.70 
Ham, kaas en champignons  11.70 
Kaas  8,20 
Kaas en champignons  9.95 
Champignons, ui, spek en kaas  13.45 
Champignons, ui, paprika en kaas  13.45 
Champignons, spek, kaas en ham  13.45 
Champignons, spek en kaas  11.70 
  

 



 
 
Soepen 

Italiaanse tomatensoep met pesto   6.75 
Tom- Yam Kai  (Thaise kippensoep) lekker pittig   7,50 
Vraag naar de soep van de week   6,75 

 
Salades ( kan ook als maaltijd salade 15,- ) 

Carpaccio salade met pijnboompitten en    12.- 
Parmezaanse kaas  
Caesar salade met kip, ei, ansjovismayonaise    12.- 
en croutons                
Salade geitenkaas lauwwarm met walnoten    12,-  
en honing en stroop van appel en asceto 
Salade met gravad lax zalm, kappertjes en  pesto   12.- 

 
Warme gerechten   
Vegetarische lasagne van paddenstoelen   17,50 
Schnitzel met en  Citroen   16.00 
Schnitzel met ui, champ en ei    19.50 
Schnitzel met ui, paprika, champignons   19.50 
Schnitzel met Spek , ui , champignon   19.50 
Schnitzel met gebakken ei en ham   18.50 
Extra Friet   3.50  
pepersaus   1.90 
koude zigeunersaus   1.90 
 
Alle schnitzels serveren wij met bomme Femme garnituur  (aardappel, spek en groenten) 

 
Flammkuchen 

Flammkuchen met carpaccio en rucola   12.50 
Flammnkuchen met gerookte zalm creme fraiche   12.50 
 
 

 
 
 
 
Bestellen graag telefonisch voor 17.00 uur  0343 412 127  
 
Bestelling zijn op te halen tot 18.00 uur  


