Avondkaart
Van 17.00 uur tot 21.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdag

Voorgerechten
SOEP

3,95

Tomatensoepje of huisgemaakte soep van de dag

BROODPLANKJE

6,50

Twee plakken vloerbrood met kruidenboter, aioli en tapenade

ZALMTARTAARTJE

8,50

Tartaar van gerookte zalm, rode ui, kappertjes en peterselie,
op een bedje van rucola

CARPACCIO

8,50

Waardse carpaccio, rucola, rode ui, kappertjes, krullen van
oude kaas en truffelmayonaise

CEASARSALADE

8,95

Crispy chicken tenders, mesclun, komkommer, tomaat, ei, ui,
krullen van oude kaas, croutons en frisse dressing

Voor al onze gerechten maken wij gebruik van
lokale producten, verantwoord vlees en
scharreleieren

Burgers
CLASSIC BURGER

12,95

100% waards rundvlees (150gr), mesclun, rode ui,
tomaat, augurk en heerlijke BBQ-saus.
(kan ook met een vegetarische burger)

GRIEKSE KIPBURGER

13,95

Crispy chicken tenders, mesclun, rode ui, tomaat,
peterselie en frisse tzatziki

JALAPEÑOPEPPER BURGER

13,95

100% waardsrundvlees (150gr), rucola, gemarineerde
pepertjes en jalapeño en mayonaise.
(kan ook met een vegetarische burger)

BLT BURGER

13,95

100% waards rundvlees (150gr), sla, tomaat,
gebakken bacon, mozarella, aioli en mayonaise

TRUFFEL BURGER

13,95

100% waards rundvlees (150gr), mesclun, krokante
uiringen, cheddar en truffelsaus
(kan ook met vegetarische burger)

SMOKEY BURGER VAN BROER

17,95

100% waards rundvlees (150gr), langzaam gegaard
buikspek, cheddar, krokante uienringen, mayonaise en
heerlijke BBQ-saus. Met verse frieten en side salad

Voor al onze gerechten maken wij gebruik van lokale producten, verantwoord
vlees en scharreleieren.
Onze burgers worden geserveerd met verse frieten en side salad

BBQ en andere gerechten
SPARERIBS VAN DE BBQ

21,95

Langzaam gegaard op onze BBQ, geserveerd met
verse frieten en side salad

KIPSATÉ VAN DE BBQ

15,95

Waardse boerderijkip, side salad, naar keuze
geserveerd met vloerbrood of met verse frieten

VARKENSHAASSATÉ VAN DE BBQ

16,95

Varkenshaas, side salad, naar keuze geserveerd met
vloerbrood of verse frieten

VARKENSHAAS VAN DE BBQ

16,95

Varkenshaas van de BBQ met champignonroomsaus,
geserveerd met verse frieten en side salad

MIXED GRILL

22,99

1/2 sparerib, langzaam gegaard buikspek, kipsaté
spies, geserveerd met verse frieten en side salad

HUISGEMAAKT STOOFVLEES

16,95

Huisgemaakt stoofvlees met verse frieten en side
salad

FISH & CHIPS

14,95

Malse lekkerbek in een krokant jasje, verse
frieten, side salad en lemon-peppermayonaise

Voor al onze gerechten maken wij gebruik van
lokale producten, verantwoord vlees en
scharreleieren

Voor onze kleine gasten
KINDERMENU

6,25

Verse friet met kroket, frikandel of krokante
kipstukjes

SPARERIBS

10,95

1/2 rib met verse friet en komkommer

PANNENKOEK

6,75

Pannenkoek met diverse versiersels

5,50

KINDERIJSJE
Vanille-ijs met slagroom en versiering

Desserts en verwenkoffie
TARTELETTE

6,25

Taartje met citroenmerengue

DAME BLANCHE

6,95

Drie bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus en
slagroom

DAME BLANCHE DE LUXE

7,75

Drie bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus, advocaat
en slagroom

VERWENKOFFIE

v.a. 7,65

Onze heerlijke blackstock koffie met
Amaretto/whisky/Tia Maria of Baileys en slagroom

