
Wilt u onze
cafetariakaartmet snacks inzien? 
Vraag gerust

ons team

VOORGERECHTEN

Voorgerechten worden geserveerd met  
stokbrood en kruidenboter 

Tomatensoep 4.50

Soep van de chef  5.00

Pasteitje met ragout  8.00 
 
Mandje stokbrood met kruidenboter  4.00

Salade carpaccio 12.00

 

SALADES
 
Salade Kip 10.00 
sla | kipfilet | komkommer | tomaat | rode ui |ei |  
croutons | maïs | honing-mosterd dressing 

Salade Gerookte Zalm tip!  13.00 
sla | ei | asperges | komkommer | cherry tomaat | 
whisky cocktailsaus

Salade Tonijn 10.00 
sla | tomaat | komkommer | olijf | rode ui | ei | croutons | 
honing-mosterd dressing 

Griekse Salade  10.00 
sla | feta kaas | groene olijven | komkommer |  
tomaat | rode ui | croutons | honing-mosterd dressing 

Salade met biefreepjes 12.00
sla | biefpuntjes | paprika | taugé | zoetzure 
komkommer | teriyakisaus 

Salade Pikante Kip  10.00 
sla | kipreepjes in pikante saus | taugé | ananas | paprika

Salade ‘t Oosterse verleden 12.00
sla | maïs | kip | taugé | paprika | rode ui | cherry tomaat 
| gebakken champignons | komkommer | teriyakisaus

voorgerechten, salades
en hoofdgerechten



voorgerechten, salades en hoofdgerechten

Kidsmenu
Friet met sausjes en keuze  
uit een frikandel, bitter- 
ballen of kipnuggets en  
Wicky + verrassing 

  € 0,50 van ieder kidsmenu gaat naar Kika 

Gyros of shoarma  13.00 
met knoflook- en shoarmasaus

Halve haan  13.00 
met appelmoes 

Döner kebab  13.00 

met knoflook- en shoarmasaus

Biefstuk tip!  17.50 
malse kogelbiefstuk (180 gram)

Spareribs  17.50 
met knoflook- en piri piri saus

Kipsaté  15.00 

uit eigen keuken met kroepoek 

Varkenshaasje  15.00 

Schnitzel schotel  15.00 

zigeunersaus | appelmoes 
 

Bami of nasi   13.00 
gebakken ei | kipsaté | kroepoek | sla 
 
Surf & turf tip!  20.00 

combinatie van rundvlees en scampi | geserveerd met 
kreeftensaus 

Scampi’s  18.00 
in knoflookolie

Fish and chips tip! 15.00
gebakken heekfilet | remouladesaus

Spaghetti of macaroni 10.00
uit eigen keuken met kaas en sla

Boerenschnitzel schotel 16.50
gebakken champignons | uien | gebakken spekjes

Warme peper- of champignonsaus, meerprijs € 2,50  

Kinderpannenkoek 4.50

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten behalve bami, nasi, spaghetti en macaroni worden geserveerd met friet en salade     

600

Spaar mee  
voor toffe  
cadeaus!


