Broodjes

Soep

(keuze uit wit of meergranen baguette rustiek)

(geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Kaas						€ 5,50
Achterham					€ 5,50
Gezond
				€ 6,50
ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei
Nagelhout
				€ 8,50
dun gesneden lucht gedroogd rundvlees,
meloen, rode vruchtenchutney
Vis trio 					€ 9,25
gerookte zalm, Hollandse garnaaltjes, gerookte
makreel, cocktailsaus
Warm uit de oven
(keuze uit wit of meergranen baguette rustiek)
Ham-Kaas					€ 5,50
Milano ~ ham, kaas, tomaat, ui			€ 6,25
Hawaii ~ ham, kaas, ananas			€ 6,25
La France ~ gesmolten brie, walnoot, honing € 7,00

(keuze uit wit of bruin brood en boter)
Ham						€ 6,95
Kaas 					€ 6,95
Ham en Kaas					
€ 7,50

Smakelijke tussendoortjes
(geserveerd met wit of bruin brood en boter)
€ 5,50
€ 6,50

Maaltijdsalade
(geserveerd met stokbrood en kruidenboter)
Ossenhaaspuntjes				€ 15,75
warm geserveerd op gemengde salade, balsamicowalnootdressing, paddenstoelen, pijnboompitten
Duet van zalm en grote garnalen
warm geserveerd op gemengde salade met
mosterd-dille dressing

Tomatensoep (ook mogelijk)			
gehaktballetjes, room

€ 4,75

Mosterdsoep “Braakhekke” met spekjes

€ 4,75

Plate
(geserveerd met friet en salade)
Schnitzel			

		

€ 13,20

Kipsaté van kippendij met satésaus		

€ 12,50

Zalmfilet met linzen vinaigrette

€ 15,50

Hamburger:						
- Waterjuffer 			
€ 11,50
ijsbergsla, tomaat, augurk, bacon, gebakken
uien en huisgemaakte barbecuesaus

Uitsmijter

Huisgemaakte gehaktbal
		
2 van Dobben Rundvleeskroketten 		

Uiensoep 					€ 4,75
pittige chorizostukjes, gegratineerd stokbrood

€ 15,75

Geitenkaas 					€ 14,95
op stokbrood gegratineerd, honing, walnoot,
geserveerd op gemengde salade met honingmosterd-vinaigrette
vegetarisch
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten!

- Proathuus 				
ijsbergsla, gebakken uien, chesterkaas en
currysaus

€ 9,90

- Grieks					€ 11,50
ijsbergsla, koolsalade, tomaat, feta, rode ui
en tzatziki

Dessert
De Waterjuffer 				€ 5,80
vers fruit, aardbeien-, passievrucht-mango
en citroenijs, slagroom
Crème Brûlée 				€ 5,90
appeltaartroomijs, rode vruchtencompote
en slagroom
			€ 5,80
Dame- Blanche
vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom
Stoere Boerenzoon				€ 5,80
vanille- en malaga-ijs, in brandewijn
gemarineerde rozijnen, slagroom
Walnoot - Pistachebonbon			
walnootijs met pistache-notenkorst, rode
vruchtencompote, slagroom

€ 5,90

Kinderijsje “Wilde Dieren” 			
1 bol vanille- of aardbeien ijs, smarties
en slagroom (de beker mag je meenemen!)

€ 3,90

