
*** Baquettes *** 
Ovenverse baguette met sla, opgelegde groentes en heerlijke dressings 

Carpaccio met rucola enzovoort a, c, e, g  12,- 

ROOKWORST met honing-mosterd mayo a, m 9,- 

Gegrilde Kipfilet met appel a, c,g   9,- 

Gemarineerde Zalm a, d, g     12,- 

Ham of Kaas a, g     6,- 

Tosti Ham Kaas a, g     4,50 

 

*** Salades *** 

Gemengde salade met brood a, c, m  8,- 

Caesar Salade met gegrilde kip en appel.a, c, d, g, m 14,- 

 

*** Voorgerechten *** 

Tomatensoep met room en brood a, g   5,- 

Frittatesoep van runderboullion met brood a,c ,g 5,- 

Stokbrood met kruidenboter a, g    5,- 

Klassieke carpaccio met rucola en brood a, c, e, g 11,- 

Carpaccio van zalm met rucola en brood a, c, e, g 11,- 

 

Allergenen 

A - Voor gluten en granen 

B - Voor schaaldieren en soortgelijke producten 

C - Voor eieren en daarvan afgeleide producten 

D - Voor vis en visserijproducten (met uitzondering van gelatine vis) 

E - Voor pinda's en soortgelijke producten 

F - Voor sojabonen en soja producten 

G- Voor melk en zuivelproducten (inclusief lactose) 

H - Voor noten en afgeleidde producten 

L - Voor selderij en selderij producten 

M - Voor mosterd en mosterd producten 

N - Voor sesamzaadjes en soortgelijkeproducten 

O - Voor zwaveldioxide en soortgelijke producten 

P - Voor lupinen en daarvan afgeleide producten 

R - Voor weekdieren zoals slakken, mosselen, inktvissen en daarvan afgeleide producten 

  



*** Hoofdgerechten *** 
worden geserveerd met FRIET en SALADE 

Gegrilde Entrecôte van topkwaliteit (220gr) a,m 24,50 

Rib Eye van de grill (220gr) a, m   25,50 

Saté met pindasaus, kroepoek en uitjes a, e, f, h, m 16,00 

SCHNITZEL, Kip of Varken of vegetarisch a, c, m 15,50 

In donker bier gestoofd RUNDVLEES a, l, m  16,50 

Tiroler SCHWEINEBRATEN met gebakken ui a,l,m 16,50 

Gebakken ZALMFILET met kerstomaatjes a, m 17,50 

Huisgemaakte Spare Ribs a, e, f, m  17,50 

Gegrilde kipfilet met champignonroomsaus a, g, e 14,50 

Sauzen: Pepersaus, Champignonroomsaus, 

Kruidenboter, Preiselbeerenjam a,e,g 

 

*** ANGUS HAMBURGERS 14,- *** 

(In een rustiek broodje met sla, ui en tomaat, geserveerd 

met friet en gemengde salade) 

* TIROLER a, g, m 

Tilsiter kaas met Spek en Burgersaus 

* USA a, g, m 

Cheddar kaas en Burgersaus 

* MEXICAANSE a, g, m 

Cheddar kaas, Jalapeño pepers en Burgersaus 

* NEDERLANDSE a, g, m 
Old Amsterdam, komkommer en Burgersaus  

* Chickenburger a, g, m 
Kipschnitzel met knoflookmayo en komkommer a , c , g 

* VEGGIE a, g, m 
Quinoachilliburger, cheddarkaas en Burgersaus  a, c ,f, g ,l , m  
 

*** BIJGERECHTEN *** 
Portie Friet a,      4,50 

MaÏskolf  a,g     4,- 

Ovenaardappel met zure room g    4,- 

Rösti a       4,- 

Rijst        3,- 

 



*** PASTA’S ***  

Spaghetti BOLOGNESE a, l    11,50 

Spaghetti met TRUFFELROOM, rucola,  12,50 

Parmezaanse kaas en tomaatjes a, g, 

________________________________________________ 

Babi Pangang a, c, e, f    14,- 

Knapperig gebakken varkensvlees met 

witte rijst, zoetzure saus en atjar tjampoer 

Stamppot Boerenkool g, m   14,- 

Stamppotje van boerenkool met Hollandse rookworst, 

augurk en zilverui 

Nasi Goreng a, c, e, f     14,-

Indonesische rijst met kip, saté saus, 

gebakken uitjes, augurk en zilveruitjes 

________________________________________________ 

 

*** NAGERECHTEN *** 

Tiroler Kaiserschmarren a,c,g, Klein 10,- Groot 12,50 

( duurt iets langer om te bereiden) 

Rumtopf met roomijs a, g     6,- 

Dame Blanche a, g      5,- 

Tiramisu a,c,g       6,- 

Brownie met roomijs en vanille saus a, c, g  6,- 

Tiroler Apfelstrudel met ijs en vanillesaus a, c, g 6,- 

KINDERIJSJE a, g      3,- 
 

*** KINDERGERECHTEN *** 
Deze gerechten worden geserveerd met friet en appelmoes 

Gebakken Kipfilet a     8,50 

SCHNITZELTJE (varken of kip of vegetarisch) a, c  8,50 

Broodje BURGER a, c,      8,50 

SPARERIBJE a, e, f, m     8,50 

Pasta BOLOGNESE a, l     7,50 

 


