Soepen

Koude voorgerechten
Salade caprese|
buffelmozzarella – tomaat - basilicum

9,50

Makreel gerookt|
venkelsalade - tomatensalsa

10,50

Tartaar van zalm|
limoenmayonaise - komkommer

10,50

Visserslatijn|
gerookte zalm – paling - forel -Hollandse
garnalen -gemarineerde zalm

12,50

Russisch ei

11,50

Huzarensalade

Doesburgsche mosterdsoep|
Licht gebonden- spekjes

5,50

Romige kreeftensoep

7,50

Tomatensoep|
gehaktballetjes - rijst

5,-

9,50

Carpaccio van ossenhaas|
pesto - snippers Hummelse oude kaas

10,50

Klassiekers

Runderpastrami|
10,50
witte kool atjar – Parmezaan - acetomayonaise
Huisgemaakte garnalenkroket| per stuk 4,50
cocktailmayonaise - gefrituurde peterselie
Caesar salade|
11,50
gebakken gamba’s - ei – croutons - ansjovis Parmezaanse kaas

Huzarensalade| per kg

10,-

Mayonaise| bakje 200ml

4,-

Roomsaus| bakje 200ml

4,-

Morillesaus| bakje 200ml

4,-

Gehaktbal|

3,-

Borrel
Borrelplank per 2 personen 15,Huisgemaakte gehaktballetjes – kazen –
gerookte zalm - vleeswaren – olijfjes –
landbrood - kruidenboter

Tot 18.00 te bestellen en tot 20.00 op te halen of indien
mogelijk te bezorgen 0314-381214

Hoofdgerechten

Vegetarisch

Onze hoofdgerechten worden (tenzij anders omschreven) geserveerd met
gebakken aardappelen, groente en rauwkost

Vis

Ravioli gevuld met spinazie|
groene asperges -kerriesaus- noten

Risotto gamba’s|
gamba’s - coquilles - kreeftensaus

18,50

Twee gebakken sliptongen|
remouladesaus

18,-

Zalm|
op de huid gebakken – Hollandaise saus zeekraal

17,50

Vlees
Maishoenderfilet|
gevuld met spinazie – kerrie preisaus

Risotto|
14,50
paddenstoelen – mini artisjok - tuinbonen Hollandaise saus

18,50

12,50

Kinderen
Klein kopje tomatensoep
Cocktail van vers fruit

3,50
5,-

Gambaspiesje| risotto of friet

8,50

Kroketje| frites

5,50

Twee knakworstjes| frites

5,50

Dubbeldoelburger|
zonder broodje - frites

10,9,-

Kalfszwezerik|
24,50
krokant gebakken - morillesaus - groene asperges
Tournedos| stroganoffsaus

24,50

Dubbeldoelburger van de Steenoven|
boerenkaas – salade - frites

12,50

Kalfsoester en kalfstong|
Madeira saus - stamppotje van tuinbonen

20,-

Cordon Bleu|
schnitzel gevuld met ham en kaas

16,50

Schnitzel|
spek - uitjes - champignons

15,50

Varkenshaas|
paddenstoelen - roomsaus

18,-

Activiteiten kalender
Houdt u onze website en socials in de gaten!

Desserts
Kaas| vijgencompote – kletzenbrood

9,50

Brownie| slagroom – rood fruit

6,50

Chipolata pudding| marasquinsaus

5,50

Tot 18.00 te bestellen en tot 20.00 op te halen of indien
mogelijke te bezorgen 0314-381214

