Lunchkaart (van 12:00 tot 17:00 uur)
Soep van de dag met brood en kruidenboter

€ 5,25

Uitsmijter van 2 eieren met ham, kaas of bacon

€ 6,95

Uitsmijter van 2 eieren met ham en kaas, rosbief of kaas en bacon

€ 7,25

De welbekende Kwekkeboom rundvleeskroketten, geserveerd met

€ 6,75

brood en boter
Groene salade met kruidenvinaigrette, tomaat, rode ui, tomaat en

€ 5,75

komkommer, aangemaakt met dressing en gebrande pijnboompitten.
Salade van diverse slasoorten, gerookte kipfilet, zongedroogde
tomaatjes, olijven, Parmezaanse kaas, croutons en dressing

€ 6,50

Salade van diverse slasoorten, gerookte zalm, rode ui, tomaat en

€ 7,75

komkommer, aangemaakt met dressing en gebrande pijnboompitten.
* Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Dinerkaart (van 17:30 tot 20:30 uur)
Voorgerechten
Pompoensoep met Crème fraiche en Chorizo

€ 5,75

Gerookte eendenborst op een lauwe salade van gebakken

€ 7,75

champignons, ui, appel en bacon
Cocktail van roze garnalen en gerookte zalmsnippers bedekt

€ 8,50

met een romige cocktailsaus
Rundercarpaccio geserveerd met Parmezaanse kaas en
zongedroogde tomaten

€ 8,75

Hoofdgerechten
Varkenshaas met een romige paddenstoelen- ham saus

€ 15,25

In kruidenboter gestoofde zalmfilet en groenten,

€ 15,50

geserveerd in een pannetje
Trio van speenvarken kotelet, rundermedaillon en gevogeltespies

€ 15,75

met kruidenboter en gegrild spek
Runderentrecote met gebakken ui, champignons, spek en paprika,

€ 16,75

geserveerd met pepersaus
Voor de vegetariër zijn er natuurlijk ook diverse mogelijkheden.
Dus laat u verassen door de kok!

€ 13,50

* Hoofdgerechten worden geserveerd met salade, aardappelen
en groente-garnituur.

Naast de hoofdgerechten van deze kaart, serveren wij dagelijks een wisselende
dagschotel met de keuze uit een vis- of vleesgerecht à € 12,75

Nagerechten
Verse fruitsalade met zwarte bessen sorbetijs en slagroom

€ 6,75

Italiaans ijsdessert geserveerd met bosvruchtensaus en slagroom

€ 6,75

Combinatie van een vanille donut en hazelnoot- mokka ijs,

€ 6,75

chocoladesaus en slagroom
Appel- abrikozentaartje met bosvruchten- yoghurtijs,
vanillesaus en slagroom

€ 7,50

