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Kindergerechten

Schnitzel     6,50
Met frites, appelmoes & mayonaise

Spareribs     6,50
Met frites, appelmoes & mayonaise

Dute balletjes    6,50
6 stuks met frites, appelmoes & mayonaise

Nagerechten

Crème brûlée     7,00
Met vanille ijs & rode vruchten compote

Tiramisu Dute stijl    7,75
Met limoncello

Apfelstrudel      6,75
Met kaneelijs & vanillesaus

Coupe au chocolat     7,00
Coupe met witte chocolademousse, amaretto 
karamelsaus, bastognekruim & slagroom

U kunt van de dinerkaart bestellen tussen
17.00 - 21.00 uur



Soepen
Geserveerd met boerenbrood

Licht gebonden mosterdsoep *  5,50
Gevuld met uitgebakken spekjes en een lichte
essence van gember

Licht gebonden tomatensoep *  5,50
Gevuld met soepballetjes, bosui & basilicumroom

Franse uiensoep     5,50
Met een dakje van parmezaanse kaascrouton

Broodplankje

Mini broodjes met diverse dips 6,50

Voorgerechten

Rundercarpaccio    10,95
Met rucola, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, 
parmezaanse kaas & truff elmayonaise

Dute champignons *    7,50
Gebakken champignons met spek, ui en paprika,
overbakken met kaas en geserveerd met 
knofl ooksaus & boerenbrood

Gamba’s      10,75
In licht pikante knofl ookolie gebakken gamba’s 
met oosterse wokgroente, afgeblust met teriyakisaus
& geserveerd met boerenbrood

Tunnbrood *    10,75
Gevuld met gerookte zalm, rode ui, kappertjes,
gemengde salade & geserveerd met mosterd-dillesaus

Maaltijdsalades
Geserveerd met boerenbrood

Gamba salade    14,00
Gamba’s met een citroen-dillesaus

Carpaccio salade    14,00
Met zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes, 
parmezaanse kaas, broodcroutons & truff elmayonaise

Dute salade     14,00
Met krokante kipfi ngers, tomaat, rode ui,
komkommer, ananas & cocktailsaus

* ook vegetarisch te bestellen

Vleesgerechten

Schnitzel 200/ 400 gram 15,95/18,95
Boerengarnituur of saus naar keuze 

Saté van kippendij    15,75
Met kroepoek, gefrituurde uitjes & atjar

American burger    15,95
Black angus burger afgetopt met spek, rode ui,
cheddarkaas & smokey BBQ sauce

Spareribs    18,95
Keuze uit zoete, pittige of duivelse marinade 

Varkenshaas     18,50
Omringd met spek, gegratineerd met brie & honing

Argentijnse biefstuk    21,50
Met saus naar keuze

Krokante kipburger    15,50
Met rode ui, tomaat & jamballasaus 

Surf & Turf    24,50
Biefstuk met gamba’s & teriyakisaus 

Visgerechten

Zalmfi let     19,50
Op de huid gebakken met mosterd-dillesaus

Gamba’s      18,50
Grote garnalen in pikante oestersaus

Kabeljauwfi let   18,75
Met witte wijn/ kruidensaus 

Vegetarische gerechten

Gevulde paprika    14,50
Met diverse groenten & brie 

Wrap      13,75
Gevuld met champignons, tofu, zongedroogde
tomaatjes, paprika & parmezaanse kaas

Special van de chef-kok    
Vraag naar de special van de week

Alle gerechten worden geserveerd met frites of gebakken 
aardappeltjes, warme groente & salade

Keuze uit de volgende sauzen: peper, stroganoff , champignon of 

zigeunersaus


