Voorgerechten

Broodplankje

€ 4,95

Ovenvers breekbrood met tomaten-chutney en heksenkaas

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met mesclun sla, frambozen-walnootdressing,

€ 9,75

uitgebakken spekjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas snippers

Nagelhout

€ 9,75

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

Trio van vis

€ 12,50

Gerookte zalm, Hollandse garnaaltjes, gerookte makreel

Gamba’s “oosters”

€ 9,50

6 gebakken grote garnalen geserveerd op frisse salade

Proeverij

€ 12,95

Een combinatie van koude voorgerechtjes en een soepje

Soepen
(geserveerd met stokbrood)

Uiensoep

€ 4,75

met pittige chorizo-stukjes en gegratineerd stokbrood

Tomatensoep (ook

mogelijk)

€ 4,75

Mosterdsoep ”Braakhekke”

€ 4,75

met gehaktballetjes en room

met spekjes

vegetarisch
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten!

Hoofdgerechten
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet,
gebakken krielaardappeltjes, warme groenten en rauwkostsalade

Kipstoofpotje

€ 14,50

kippendijvlees, ui, kastanje champignons en donkerbier

Spareribs

€ 15,50

500 gram, gemarineerd met honing-ketjapmarinade, heerlijk mals en sappig

Varkensschnitzel

€ 15,25

Met een schijfje citroen

Varkensschnitzel “Proathuus”

€ 17,25

met gebakken champignons, uien, paprika en spekjes

Tournedos (200 gr.)

€ 24,75

het beste stuk van het rund geserveerd met braadjus

Eendenborst

€ 18,75

op de huid gebakken, geserveerd met bospaddenstoelen en rode wijn jus

Zeebaarsfilet

€ 17,50

gebakken in de boter, geserveerd met groene asperges en romige citroensaus

Zalmfilet

€ 16,75

in de oven gegaard, op groenten ratatouille, geserveerd met een linzen vinaigrette

Gamba’s

€ 16,75

10 gebakken grote garnalen op “mediterrane ratatouille”, afgeblust met ouzo
en tomatensaus

Paprika uit de oven

€ 13,95

gevuld met quorn, groenteratatouille, Provençaalse kruiden, gegratineerd met mozzarella.

Er extra bij :
bospaddenstoelen-paprikaroomsaus
Pepersaus
Champignonroomsaus
Mayonaise

vegetarisch
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten

€
€
€
€

1,75
1,75
1,75
0,75

Maaltijdsalade
(geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Ossenhaaspuntjes

€ 15,75

warm geserveerd op gemengde salade met balsamico-walnootdressing,
paddenstoelen en pijnboompitten

Duet van zalm en grote garnalen

€ 15,75

warm geserveerd op gemengde salade met mosterd-dille dressing

Geitenkaas

€ 14,95

op stokbrood gegratineerd, geserveerd op gemengde salade met walnoot, honing
en honing-mosterd-vinaigrette

Voor de Kleintjes

Kroket / frikandel / kaassoufflé / Bamischijf

€ 5,25

met frietjes, mayonaise en appelmoes

Spareribs met frietjes, mayonaise en appelmoes

€ 7,50

Pannenkoek met poedersuiker en stroop

€ 4,95

vegetarisch
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze ingrediënten!

De lekkere Afsluiting
De Waterjuffer

€ 5,80

Verse fruitsalade, aardbeien-, passie-mango en citroen sorbetijs en slagroom

Dame Blanche

€ 5,80

Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Stoere Boerenzoon

€ 5,80

Vanille en malaga ijs, in brandewijn gemarineerde rozijnen en slagroom

Crème brûlée

€ 5,90

geserveerd met appeltaartroomijs, rode vruchtencompote en slagroom

Walnoot-Pistache bonbon

€ 5,90

Walnootijs in pistache-notenkorst met rode vruchtencompote en slagroom

Kinderijsje “Wilde Dieren”

(de beker mag je meenemen)

€ 3,90

1 bol vanille of aardbeien ijs met smarties en slagroom

Koffie & Chocolademelk Speciaal

Macchiato Caramel

€ 4,20

Espresso, caramelsiroop, opgeschuimde melk, afgemaakt met slagroom

Macciato Bounty

€ 4,20

Espresso, chocoladesaus, kokossiroop, opgeschuimde melk, afgemaakt met slagroom

Irish Koffie

€ 6,25

Koffie met Jameson Whisky en slagroom

Spaanse Koffie

€ 5,95

Koffie met Tia Maria en slagroom

Italiaanse Koffie

€ 5,95

Koffie met Amaretto en slagroom

Baileys Chocoladecocktail
Warme chocolademelk met Baileys en slagroom

€ 6,25

