
ZOETE LEKKERNIJEN   &   BORRELHAPJES 

  

 

 

ZOETE LEKKERNIJEN 

Appeltaart met slagroom      €   2,95 
 

Gefrituurd ijs       €   5,50 

 Geserveerd met warme kersen 
 

Huisgemaakte Brownie      €   4,95 

 Met vanille-ijs, karamelstroop &slagroom 
 

Sorbet        €   5,75 

 Fris sorbetijs, vruchtjes, siroop, spuitwater & slagroom 

 

 

 

BORREL KAART 

Portie jonge kaas       €   4,95 

 8 kaaspuntjes, met grove mosterd geserveerd 
 

Portie ambachtelijke bitterballen     €   5,50 

 8 stuks, met mosterd geserveerd 
 

Portie gevarieerde minikroketjes     €   6,50 

 6 stuks, gevuld met tomaat-mozzarello, chorizo en kaas-rucola 
 

Portie mini frikadelletjes      €   5,50 

 8 stuks, geserveerd met mayonaise 
 

Portie butterfly garnalen      €   6,50 

 6 stuks, geserveerd met chilisaus 
 

Nacho’s  uit de oven      €   5,50 

 Met jalapeno, bosui, tomaat, kaas , guacomole & crème fraiche 
 

Gemengd bittergarnituur      €   5,75 

 8 stuks, gemengde frituurhapjes met 3 dips 
 

Luxe Borrel Plank       € 12,50 

 Brie, geitenkaas, blauwschimmel, Chorizo worst, Serranoham,  

 olijven, zoete chutney & getoast brood 

 

 

 

MENUKAART 
 

 

 

  

 



LUNCHKAART  van 12.00 tot 16.00 uur  DINERKAART  van 17.00 tot 20.30 uur 

BROOD 

Tosti ham & kaas       € 4,25 

 Gemaakt van tramezzino brood met een frisse groene salade 
 

Kroketten brood        € 7,95 

 Oerbrood met 2 ambachtelijke kroketten en een frisse groene salade 
 

Panini Tuna Melt       € 7,50 

 Warme panini gevuld met tonijn en kaas 
 

Foccacia brie       € 7,25 

 Lauw warme brie, honing en een frisse groene salade 
 

Club Sandwich       € 8,50 

 Tramezzino brood , gerookte kip, spekjes, tomaat, veldsla, eiersalade 
 

Franse uitsmijter       € 8,50 

 Gebakken spek & champignons, 3 eieren en gegratineerd met brie 
 

Hollandse uitsmijter      € 7,75 

 Ham, kaas en of spek, 3 eieren 
 

Twaalf-uurtje       € 7,75 

 Mini soepje, oerbrood kroket, oerbrood spiegelei, groene salade 
 

 

Schinkelse Specialiteit      € 7,50 

 Verrassend gepresenteerde gezonde Sandwich, laat je verrassen! 

 Gevuld met ham,kaas,tomaat,komkommer, zongedroogde tomaat, 

 pijnboompitjes, gebakken eitje, mesclun sla en verse pesto 

 

SOEP 

Licht gebonden courgettesoep met uitgebakken spekjes   € 4,95 

 Geserveerd met geroosterd brood & roomboter 
 

Romige mosterdsoep      € 4,95 

 Geserveerd met geroosterd brood & roomboter 

 

SALADE 

Salade Ceasar       €   9,95 

 Gerookte kip, bacon, ei, tomaat, ansjovis, Grana Padano, croutons, ceasar dressing 
 

Salade Geitenkaas       €   9,95 

 Gepofte cherry tomaat, zongedroogde tomaat, pecannoot, croûtons 

 komkommer en honing/karameldressing 

KOUDE VOORGERECHTEN 

Breekbrood met kruidenboter     €   4,95 
 

Vitello Tonato       €   7,50 

 Dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise & groene salade 
 

Biet & blauwschimmel kaas      €   7,50 

 Gemarineerde biet, blauwschimmel kaas, knapperig rozijnenbrood, Balsamicostroop 
 

Salade Ceasar       €   9,95 

 Gerookte kip, bacon, ei, tomaat, ansjovis, Grana Padano, croutons, ceasar dressing 
 

Salade Geitenkaas       €   9,95 

 Gepofte cherry tomaat, zongedroogde tomaat, pecannoot, croûtons 

 komkommer en honing/karameldressing 
 

 

SOEP 

Licht gebonden courgettesoep met uitgebakken spekjes   €   4,95 

 Geserveerd met geroosterd brood & roomboter 
 

Romige mosterdsoep      €   4,95 

 Geserveerd met geroosterd brood & roomboter 
 

 

HOOFDGERECHTEN 

Westland Schnitzel van 180 gram     € 10,75 

 Gegratineerd met tomaat, rode ui & kaas, frisse salade & puntzak friet 
 

Boerenburger       € 12,50 

 Met spek, tomaat, ui, kaas, sla,truffelmayonaise & minimandje friet 
 

Saté van kippendij       € 13,50 

 Met pindasaus, kroepoek, frisse salade & puntzak friet 
 

Zeebaarsfilet       € 16,50 

 Met mousseline van aardappel & zeekraal, tomaten antiboise en frisse salade 
 

Bavette van het Ierse rund      € 17,50 

 Met pofaardappel, bieslook crème fraiche & frisse salade 
 

Pasta Pesto       €   9,95 

 Fussili met verse pesto, gepofte cherry tomaat & Grana Panado 


