Menukaart

Voorgerechten

(Tussen 11:00-16:00 & 17:00-21:00)
Huisgemaakte preisoep 							5.50
Met kruidenkaas
Huisgemaakte uiensoep 							5.50
Met een krokante kaascrostini
Rundercarpaccio 							8.75
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, gemengde salade en pestodressing
Caesar salade 							7.75
Met gegrilde kip, ei, ansjovis, croutons, tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas
Salade gegratineerde geitenkaas 							8.75
Met walnoten, komkommer, cherrytomaat en bloemenhoning

Hoofdgerechten
(Tussen 17:00-21:00)

Gebakken Victoriabaars
Op een bedje van rode biet en spruiten met een roomsaus van witte wijn

17.50

Speenbig racks
Met pastinaak, rode kool en gebakken aardappeltjes

19.50

Gegrilde rib-eye steak
Gemarineerd met rucola en Parmezaan, geserveerd met een gefrituurde polenta
en een vleesjus

19.50

Gevulde paprika (vegetarisch)
Gevuld met pompoen, courgette en champignons, gegratineerd met kaas

16.50

Weekspecial

wisselende
prijs

Golfers-choice

Kipsaté
Met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en satésaus geserveerd met friet

12.75

Hamburger
Met huisgemaakte burgersaus en friet

14.75

Roestig Scholleke
Met ravigotesaus, friet en groene salade

15.-

Kogelbiefstuk
Met huisgemaakte kruidenboter, friet, geroosterde pastinaak en bospeen

17.50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet.

Dessert

(Tussen 17:00-21:00)
Huisgemaakt notenkarameltaartje 							5.75
Met vanille-ijs en slagroom
Wentelteefjes 							5.Van suikerbrood met vanille-ijs en slagroom
IJscoupe 							4.50
Drie bollen verschillende smaken ijs en slagroom

Maaltijdsalades

(Tussen 11:00-16:00 & 17:00-21:00)
Caesar salade
Met gegrilde kip, ei, ansjovis, croutons, tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas

12.50

Salade met rundercarpaccio
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing

14.75

Salade gegratineerde geitenkaas
Met walnoten, komkommer, cherrytomaat en bloemenhoning

13.50

Warme Lunchgerechten
(Tussen 11:00-16:00)

Panini Italia
Salami, kaas en truffelmayonaise

5.25

Tosti ham / kaas
Geserveerd met currysaus

3.60

Pulled pork
Op een Italiaanse bol met zoetzure komkommer en koolsla

9.25

Boerenomelet
Op landbrood met champignons en groenten

9.75

Tuna melt
Op vloerbrood met tonijn, trostomaat en cheddarkaas

6.50

Weekspecial

wisselende
prijs

Golfers-choice

Kipsaté
Met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en satesaus met frites

12.75

Hamburger
Met huisgemaakte burgersaus en frites

14.75

Uitsmijter
Keuze uit ham, kaas en/of spek (per toevoeging € 0.50 extra)

8.50

2 kroketten op landbrood

7.50

Broodje gehaktbal
Gehaktbal met eigen jus geserveerd op een sesambol

5.75

koude Lunchgerechten
(Tussen 11:00-16:00)

Landbrood rundercarpaccio
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing

8.75

Surf & Turf
Op landbrood met rosbief en tonijnsalade op een bedje van sla

9.50

Clubsandwich
Kipfilet van de Big Green Egg, kaas en bacon op bruin of wit brood

8.75

Broodje gezond 							4.50
Pistolet wit of bruin met boerenham, jonge kaas, ei en groene sla
Broodje oude kaas
Pistolet wit of bruin met Old Amsterdam en mosterd

Heeft u dieetwensen en/ of allergieën?
Onze medewerkers staan u graag te woord met vragen over dieetwensen en allergiën.

4.-

