
Broodjes
Wit of bruin boerenlandbrood van 
bakkerij Abbekerk

Anti-Kater… 9,95
3 kleine bolletjes met warm vlees 
en satésaus, beenham met honigmosterd-saus 
en gebakken ei met spek

Brokkelkaas  9,75
met avocado en tomatensalsa

Brie (uit de oven) 9,75
met tomaat, pesto, pijnboompitten 

Warme geitenkaas 9,95
met appelstroop en walnoten

Huisgemaakte tonijnsalade  10,25

Gerookte zalm  12,95
met roomkaas 

Club sandwich  12,95
met gebakken kip, spek, ei en 
cocktailsaus
 
Rundercarpaccio 11,95
met pesto of truffelmayonaise,
pijnboompitten en oude kaas 

Huisgemaakte Angus-burger (rund) 11,95
met mayonaise, ketchup
gebakken ui en ei
 
Warme beenham 9,95
met honing-mosterdsaus

Hete kip  10,75
met ui, champignons en chilisaus
 
Ossenhaaspuntje 15,95
met champignons en ui 

Kroketten van Oma Bobs 9,75
runder, kalfs of kaas

Tosti ‘t Heertje
Wit of bruin boerenlandbrood

Kaas  5,50
Kaas/tomaat  6,50
Kaas/ananas  6,50
Kaas/ham  6,50
Kaas/spek  6,50
Kaas/ham/tomaat  7,50
Kaas/ham/ananas  7,50

Uitsmijters
Wit of bruin boerenlandbrood
 
Naturel  7,50
Kaas  8,50
Ham  8,50
Spek  8,50
Kaas/ham  9,50
Kaas/spek  9,50
Gerookte zalm 12,95

Omeletten 
Wit of bruin boerenlandbrood

Naturel  8,00
Kaas  9,00
Ham  9,00
Spek  9,00
Champignons  9,00
Kaas/ham  10,00
Kaas/spek  10,00
Kaas/champignons  10,00
Ham/champignons  10,00
Boeren  11,00

Warme lunch
Sliptongetjes dagprijs
met remouladesaus en friet

Varkenshaassate 22,50
met pindasus, keuze uit friet of brood

Tournedos 200 gram 26,50
keuze uit friet of brood

Pannenkoeken
Gemaakt met meel van
“De Korenmolen” 

Naturel  7,25
NNutellautella  8,75
Kaas  8,75
Ham  8,75
Spek  8,75
Rozijnen  8,75
Appel  8,75
Kaas/spek  10,50
Kaas/ham  10,50
Spek/appel  10,50
Appel/rozijnen  10,50
IJs  8,75
IJs en slagroom  10,50

Huisgemaakte soepen
Pomodorisoep  7,00
met pesto (vegetarisch) 

Franse uiensoep  7,75
gegratineerd met kaas   

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met geroos-
terd wit of bruin boerenlandbrood

Vispalet 24,95
met gerookte zalm, gerookte paling,
Hollandse garnalen en cocktailsaus  

Gebakken geitenkaas 18,95
met walnoten, gemarineerde tomaatjes
en appelstroop
 
Gegrilde kipfilet 18,95
met avocado en pijnboompitten 

Rundercarpaccio  19,95
met pesto of truffelmayonaise,
pijnboompitten en oude kaas 

Ossenhaaspuntjes 22,95
met champignons en ui  

Gamba's 18,95
met gebakken Chorizo en chilisaus

Voor allergeneninformatie kunt u
zich wenden tot het personeel.

Lunch  tot  17.00  uur



Voorgerechten

Uit het water

Trio van vis  15,95
Gerookte zalm, gerookte paling
en Hollandse garnalen
 
Gamba’s  12,75
in kruidenboter uit de oven

Van het land

Rundercarpaccio 11.75
met pesto of truffelmayonaise,
pijnboompitten en oude kaas  

Slakken in het huisje 10,50
met kruidenboter uit de oven

Vegetarisch

Kaasfondue 10,95 
in een bruine bol 

Champignons 11,50
in knoflookroomsaus 
gegratineerd met kaas 

Huisgemaakte soepen

Pomodorisoep 7,00
met pesto  (vegetarisch) 

Franse uiensoep  7,75
gegratineerd met  kaas  

Hoofdgerechten

Uit het water

Sliptongetjes  dagprijs
met remouladesaus  

Zalmmoot 23,50
op de huid gebakken 
met pesto-roomsaus  

Van het land

Hete kip op stok 20,95
met ui, champignons en chilisaus 

Varkenshaassaté  22,50
met pindasaus  

Huisgemaakte Spareribs 21,50
met knoflook-, cocktail- of 
chilisaus naar keuze 

Huisgemaakte Angus-burger (rund) 17,95
met mayonaise, ketchup,
gebakken ui en ei 

Kalfslever 21,50
van de grill met gebakken spek en ui

Tournedos 200 gram 26,50

Vegatarisch 

Knapzak 19,95
met groene asperges, champignons,
tauge, ceshewnoten en kaassaus

Extra op tafel

Gemengde salade 3,50
Knoflook-, cocktail- of chilisaus 1,50
Peper-, of champignonroomsaus 2,50
Gebakken champignons en ui 3,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met friet en een broodje vooraf.

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met geroos-
terd wit of bruin boerenlandbrood 

Vispalet  24,95
met gerookte zalm, gerookte paling,
Hollandse garnalen en cocktailsaus  

Gebakken geitenkaas  18,95
met walnoten, gemarineerde tomaatjes
en appelstroop
 
Gegrilde kipfilet 18,95
met avocado en pijnboompitten 

Rundercarpaccio 19,95
met pesto of truffelmayonaise,
pijnboompitten en oude kaas 

Ossenhaaspuntjes 22,95
met champignons en ui  

Gamba's 18,95
met gebakken Chorizo en chilisaus

Kindergerechten
Met friet, appelmoes, mayonaise 
en ketchup (tot 12 jaar)

Kaassoufflé 7,95

Vissticks  9,50

Runder- of kalfskroket 7,95

Frikandel 7,95

Hamburger 8,95

Spareribs 9,95

Diner vanaf 17.00 uur

Voor allergeneninformatie kunt u
zich wenden tot het personeel.


