
Menukaart









Voorgerechten

Brood      

SMEERSELS    € 4,50
Brood met kruidenboter en aioli   
 

CHEESE BREAD    € 5,50
Warm stokbroodje gevuld
met kaas en kruidenboter

Soepen     

UIENSOEP     € 7,50
Moeders uiensoep gegratineerd met kaas

TOMATEN CRÈME SOEP  € 6,00
Ook vegetarisch te bestellen

Vegetarisch
GEITENKAASSALADE              € 9,50
salade met in honing gegratineerde
geitenkaas en walnoten 

Vlees & Vis    

HEMELSE GARNALEN              € 13,00
Gamba´s in een licht pittige roomsaus
 

CARPACCIO                 € 11,50
Dun gesneden ossenhaas,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
     

ZALM TARTAAR     € 11,75
Versgesneden tartaar van zalm
met wasabi mayonaise 

VITELLO TONATO   € 11,75
Dun gesneden kalfs fricandeau
met tonijn mayonaise    

  •  VEGETARISCH GERECHT

Heeft u een allergie? Meld het ons!



Visgerechten
KABELJAUW UIT DE OVEN           € 20,00
In een romige saus, met gesmolten
kaas en cherrytomaat

ZALMFILET            € 18,00
Huidgebakken zalm
met verse groenten en witte wijnsaus

Salades
CAESAR SALADE             € 15,50
Romeinse salade met kip,
bacon en ansjovisdressing

SALADE CARPACCIO            € 16,50
salade met ossenhaas-carpaccio,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

SALADE GEITENKAAS            € 15,00
salade met in honing gegratineerde
geitenkaas en walnoten 



Hoofdgerechten

Voor de Kinderen
KINDERMENU    € 7,50
met patatjes, mayonaise en ketchup en een
ijsje met verrassing

KIDS SPARE RIBS   € 11,00
met patatjes, mayonaise en ketchup en een
ijsje met verrassing

KIDS KIPSATÉ    € 9,00
met patatjes, mayonaise en ketchup en een
ijsje met verrassing

ENTRECOTE              € 27,00
Malse runder entrecote (300 gram)
met rode wijnjus 

KRUYT BURGER DE LUXE           € 15,00 
onze bekende super hamburger
met bacon, ui en tomaat

SPICY CHEESEBURGER DE LUXE  € 15,50 
extra pittig met krokante uitjes
en gesmolten oude kaas

VARKENSHAAS             € 18,50
Varkenshaas geserveerd met gebakken ui en 
champignons

SCHNITZEL              € 16,50
Varkensschnitzel (300 gram)
met champignon-, stroganoff- of pepersaus 

met champignons, ui en spek             + € 2,50

Vegetarisch
VEGETARISCHE BURGER           € 14,00
met quacamole, little gem en tomaat

VEGETARISCHE PASTA           € 14,00
tagliatelle met hemelse saus,
bladspinazie en tomaat

Hoofdgerechten
ZOETE SPARERIBS     
450 gr / 750 gr        € 17,50 / € 24,50
super malse spareribs
met zoete marinade en knoflooksaus
      

PITTIGE SPARERIBS
450 gr / 750 gr        € 17,50 / € 24,50
super malse spareribs met pittige marinade en 
knoflooksaus.  * ook extra pittig te bestellen

KIPSATÉ         € 13,75 / € 17,50
kipfilet met cassavechips,
stokbrood en kruidenboter

VARKENSHAASSATÉ      € 16,00 / € 20,00
varkenshaas met cassavechips,
stokbrood en kruidenboter

TOURNEDOS IN ROOMBOTER    
Klassiek of met bali (pittig) jus             € 25,50 
Met gebakken champignons en uien        € 27,00

  •  VEGETARISCH GERECHT

Heeft u een allergie? Meld het ons!

HOOFDGERECHTEN WORDEN
GESERVEERD MET SALADE, FRIET EN 

MAYONAISE. HAD U WAT MEER
GEWILD? VRAAG GERUST IETS EXTRA’S  





Desserts & Koffie

Wilt u afhalen? Dat kan elke geopende dag tussen 17:00 en 18:00 uur

Desserts
DAME BLANCHE    € 6,50
Coupe met vanille ijs, slagroom
en warme chocoladesaus

CHOCOLADE TAARTJE  € 8,50
Warme lava cake met vanille ijs

WARME BELGISCHE WAFEL  € 7,50 
met aardbeien, vanille ijs en slagroom

CRÈME BRÛLÉE    € 6,50
Romige crème met een dun laagje
krokante karamel

CHEESECAKE     € 6,50
American style cheesecake
geserveerd met frambozen coullis

WARME APPELTAART   € 6,50
Met kaneelijs en slagroom

Koffie
KOFFIE     € 2,50

ESPRESSO     € 2,50

DUBBELE ESPRESSO   € 3,00

CAPPUCCINO    € 3,00

KOFFIE VERKEERD   € 3,25

LATTE MACCHIATO   € 3,50

THEE      € 2,50

VERSE MUNTTHEE   € 3,00

FRENCH KOFFIE    € 7,50

IRISH KOFFIE    € 7,50

ITALIAN KOFFIE    € 7,50

BAILEYS KOFFIE    € 7,50


