Voorgerechten
Broodplankje

€ 4,95

Ovenvers breekbrood met tomaten-chutney en heksenkaas

Carpaccio

€ 9,75

dun gesneden ossenhaas met mesclun sla, frambozen-walnootdressing,
uitgebakken spekjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas snippers

Nagelhout

€ 9,25

Een typisch Achterhoeks lucht gedroogd streekproduct, dun gesneden,
geserveerd met meloen en rode vruchtenchutney.

Gamba’s “Piri-Piri”

€ 8,95

6 gepelde, gebakken grote garnalen geserveerd met pittige ratatouille.

Kippendijtjes

€ 7.75

uitgebeend, gebakken met sesamzaad, gember en ketjap,
geserveerd met mesclun sla en Balsamico dressing

Gerookte zalm

€ 8,75

met een “garnituur” van bietjes, venkel en yoghurt-dillesaus

Soepen
(geserveerd met stokbrood)

Soep van de dag

€ 4,25

Uiensoep met pittige chorizo-stukjes en gegratineerd stokbrood

€ 4,25

Tomatensoep met gehaktballetjes en room

€ 4,25

Champignonroomsoep met bosui ringetjes

€ 4.25

Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten

Hoofdgerechten
(geserveerd met friet, gebakken krielaardappeltjes, warme groenten en rauwkostsalade)

Kipsaté

€ 13,95

van kippendijvlees, geserveerd met satésaus,
gebakken uitjes, atjar en kroepoek

Kipstoofpotje

€ 13,50

kippendijvlees, ui, ananas geserveerd met kerrie-roomsaus

Spare-ribs

€ 15,50

500 gram, heerlijk mals en sappig met honing-ketjapmarinade

Schnitzel “Wiener Art”

€ 14,50

Varkensschnitzel

€ 16,25

met saus naar keuze *

Varkensschnitzel “Proathuus”

€ 16,95

met gebakken champignons, uien, paprika en spekjes

Rumpsteak “black Angus”

€ 18,75

met braadjus of saus naar keuze *

Rumpsteak “Surf & Turf”

€ 21,75

met 3 gebakken scampi’s en braadjus

Runderhaaspuntjes “stroganoff”

€ 21,50

in een rijk gevulde tomaten-paprikasaus
Varkensspies

€ 15,75

Varkenshaas-medaillons en gerookt spek met saus naar keuze*

Zalmfilet in de oven gegaard

€ 16,75

op groenten ratatouille, geserveerd met een linzen vinaigrette

Gamba’s (10 stuks- gepeld)

€ 16.75

In de kruiden-knoflookboter gebakken
*keuze uit: Peper-, Stroganoff- of Champignonroomsaus

Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten

Vegetarische gerechten

Camembert uit de oven

€ 14,75

met cranberries, honing, tijm en noten,
geserveerd met gemengde salade

Paprika uit de oven

€ 13,50

gevuld met quorn, groenteratatouille en Provençaalse kruiden,
gegratineerd met mozzarella, geserveerd met een gemengde salade

Maaltijdsalade
(geserveerd met brood en kruidenboter)

Ossehaaspuntjes

€ 15,75

warm geserveerd op gemengde salade
met balsamico-walnootdressing en pijnboompitten

Duet van zalm en grote garnalen

€ 14,25

warm geserveerd op gemengde salade
met mosterd-dille dressing

Voor de Kleintjes
Kroket, Frikandel, Kaassouflesse of Bamischijf

€ 5,10

met frietjes, mayonaise en appelmoes

Pannenkoek met poedersuiker en stroop

Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten!

€ 4,90

