
Lunchkaart

Broodje Carpaccio
Broodje Gezond
Broodje Kroket/Frikandel
Broodje Zalm
Broodje Tonijn Salade
Broodje Kip Pikant
broodje met kaas, salami , ui, paprika, 
champignons, malse stukjes kip en chilisaus)

9,50
8,50
5,95
9,50
8,95
9,50

5,50
5,95
5,50
8,95
8,95

11,95

14,95

14,95

Tosti Ham/kaas
Tosti Hawaii
Tosti Salami/kaas
Uitsmijter Ham/kaas 
Uitsmijter Spek
Boerenomelet
(spek, ui, champignons, kaas, ham en 
paprika)
12 uurtje (soep , broodje , kroket, bolletje 
huzarensalade en een gebakken ei met 
ham en kaas)
Saté (2 stokjes saté, gebakken uitjes, 
stokbrood, of patat, kroepoek en rauwkost)

Borrelkaart
5,50
6,95
7,95
7,50

14,95
4,95
6,95
9,50

Stokbrood met kruidenboter 
Bittergarnituur (8 stuks) 
Bitterballen van Meatclub (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Familie bittergarnituur (20 stuks)
Mini loempia’ss (8 stuks)
Chickenwings (4 stuks)
Gepelde gamba’s in kno�ookolie 
met stokbrood

Maaltijdsalades
16,50
16,50
16,50
16,95
16,50

Salade met gerookte zalm
Salade met kip pikant
Salade met tonijn
Salade met carpaccio
Griekse salade (feta, zongedroogde 
tomaten, olijven & pijnboompitten)

Al onze salades worden 
geserveerd met 
stokbrood & kruidenboter.

Soepen
7,50
7,50

Huisgemaakte tomatensoep 
Huisgemaakte dagsoep
(Soepen worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter)

Hoofdgerecht
Lamsrack
Malse Nieuw-Zeelandse lamsrack van 
de grill

Biefstuk
Malse kogelbiefstuk met pepersaus

Zalm
Op de huid gebakken zalm 
met ravigottesaus en citroen

Spare ribs
Gemarineerde spare ribs

Hamburger 
(rivierenlanden rund uit Ermelo)
Streek hamburger met ui, 
champignons, tomaat, komkommer, 
gebakken ei en cheddar cheese

Zigeunerschnitzel
Schnitzel met paprika, ui, champignons
zigeunersaus

Bos schnitzel
Schnitzel met champignons, ui, spekjes 
en prei

Satéspies
Twee huisgemaakte kippendijen sate

Vegetarische Bos of 
Zigeuner Schnitzel
Vegetarische schnitzel met champig-
nons, ui, spekjes en prei of vegetarische 
schnitzel met paprika, ui champignons 
en zigeunersaus 

Kinderplate
Spareribs, kipnuggets of kibbeling met 
frieten en mayonaise

26,95

21,95

22,50

20,95

19,50

21,50

21,50

18,50

20,95

11,95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met vers gebakken 
aardappeltjes, rauwkost, seizoensgebonden groenten en salade.

16,95
16,50(feta, zongedroogde 

tomaten, olijven & pijnboompitten)

Salade met gerookte zalm
Salade met kip pikant
Salade met tonijn
Salade met carpaccio
Griekse salade 
tomaten, olijven & pijnboompitten)

Al onze salades worden 
geserveerd met 
stokbrood & kruidenboter.

(Soepen worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter)met stokbrood en kruidenboter)

(Bestelbaar tot 16:30)

(200g)

(200g)

(200g)

(200g)

(200g)

(400g)



Wij maken gebruik van meergranen meel. Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij de bediening. 
Extra toppings voor alle gerechten kosten €1,95. Glutenvrij/lactosevrij en vegan beslag kost 1,50 extra.

Specialiteiten
Turkse draak
Pannenkoek met varkensshoarma, ui, 
champignons, paprika en kaas
Rauwkorst, kno�ooksaus en cocktailsaus

Frozen draak
Pannenkoek met 2 bollen 
vanille-roomijs

Oreo draak
Pannenkoek met Oreokoekjes

Griekse draak  
Feta,zongedroogde tomaten, 
spinazie, pijnboompitten en olijven

Gember draak
Pannenkoek met verse gember en 
gekon�jte gember erop

16,95

12,95

13,95

15,95

14,95

Spek & salami
Spek & champignons
Spek & ananas
Spek & kaas
Spek & ei
Paprika & champignons
Ham & kaas
Ham, kaas, ui & champignons
Ham, kaas, ui & paprika
Ham, kaas & ananas
Ham, kaas & ui
Spek, appel & kaas
Champignon, ui & kaas

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
11,50
12,50
13,50
13,50
12,95
12,95
12,95
12,95

Hartige Pannenkoeken

Zoete Pannenkoeken
Naturel
Rozijnen
Ananas
Fruitcocktail
Appel & banaan
Appel & rozijnen
Appel & kaas
Banaan met nutella
Kindermenu

8,95
9,95
9,95

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,95

(pannenkoek of patat met frikandel of 
kroket en een ijsje)

13,95

15,95

14,95

K
in

derfeestje


