Warme dranken
Koffie

€ 2,00

Cafeïnevrije Koffie

€ 2,00

Koffie verkeerd

€ 2,00

Espresso

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,00

Warme chocolademelk

€ 2,25

Slagroom

€ 2,50

Latte machiatto

€ 0,50

Thee, zie hiervoor onze speciale kaart

€ 2,75

Verse Munt Thee

€ 2,00

Freakchoco’s

€ 3,50

Keuze uit witte of bruine chocolademelk met:
Appeltaartsiroop, appelcake, kaneel en slagroom of
chocoladesaus, oreo’s en slagroom of karamelsiroop, stroopwafeltjes,
karamelblokjes en slagroom of
witte chocolademelk met smurfendip, marshmallows en slagroom

Smoothies zie onze speciale kaart

€ 3,75

Zoete snoeperijen
Koffie Apart

€ 4,75

Koffie/Thee met bonbons/chocolade, likeurtje en slagroom

€ 2,75

Appeltaart
Warm of koud

Slagroom

€ 0,50

Brusselse Wafel

€ 5,75

Met ijs, warme kersen en slagroom

€ 2,75

Monchou
Met slagroom

IJskoffie

€ 3,75

Met slagroom

Hartige snoeperijen
Bierplankje

€ 8,75

3 verschillende biertjes, blokjes kaas/worst en pittige mosterd
Vanaf 2 personen te bestellen

Nacho’s

€ 5,00

Met tomatenchutney en geraspte kaas uit de oven

Bitterballen of bittergarnituur 12 stuks

€ 5,50

Broodplankje met 3 soorten dippers

€ 6,00

Frisdranken
Coca cola/Cola light

€ 2,00

Fanta

€ 2,00

Sprite

€ 2,00

Bitter lemon

€ 2,00

Fuzz tea

€ 2,00

Chaudfontaine blauw/rood

€ 2,00

Fanta Cassis

€ 2,00

Fristi

€ 2,00

Chocolademelk koud

€ 2,00

Melk koud

€ 1,50

Ranja

€ 0,80

Tonic

€ 2,00

Appelsap

€ 2,00

Verse Jus d’Orange

€ 2,75

Alcoholische dranken
Witte/Rode of rosé wijn

€ 2,75

Jupiler van de tap

€ 2,15

Bier van de maand op de fles vanaf

€ 3,00

Jonge jenever

€ 3,75

Specials
High Tea

€ 17,50

3 rondes: zoet, hartig inclusief koffie/thee
Alleen op reservering vanaf 4 personen prijs p.p.

High Five

€ 17,50

5 verschillende biertjes met warme en koude gerechtjes geserveerd Vanaf 2
personen te bestellen prijs p.p.

Brunch Appartazz

€ 18,75

keuze uit:

Soep 2-11-14

tomatensoep, champignonsoep, mosterdsoep of uiensoep

Voorgerechten 2-4-11-14
carpaccio, zalmtartaar, meloen met ham, garnalencocktail of brood met dippers

Hoofdgerechten 2-4-11-14
spareribs, kippenvleugels, beef teriyaki, gamba’s in knoflooksaus of varkenssaté

Desserts 2-4-11-14
aardbeienbavaroise, chocomousse, monchou, appeltaart of brownie

Grillette de Luxe

€ 19,95

Bestaande uit:
Tomatensoep met brood en dippers
Kipspies, biefstukspies, varkensvleesspies, visspies, gehaktspies
Geserveerd met salade, stokbrood, kruidenboter frites
Alleen op reservering vanaf 4 personen prijs p.p.

Indien u een allergie hebt en bovenstaande gerechten wilt bestellen, vraag even naar onze
begeleiders deze kunnen u uitleggen welke allergenen deze bevatten.

Broodjes wit of bruin
Onze huisgemaakte broodjes worden geserveerd met sla of saladegarnituur

Kaas 2-4-11-14

€ 2,25

Ham 2-4-11-14

€ 2,25

Ham/Kaas 1-2-14-15

€ 2,25

Eiersalade
Brie

2-4-9-11-12-13-14-15

€ 3,50

1-3-4

€ 4,00

Zalmsalade 1-2-6-9-14-15

€ 4,00

Kruidenkaas met gerookte zalm

2-3-4-8-9-10-11-14-15

Gezond 2-4-7-8-9-12-14
Stokbrood met kruidenboter
Worstenbrood

€ 5,25
€ 4,50

2-5-14-15

2-8-9-12-14

Liever op een Italiaanse bol, dan brengen wij € 1,00 extra in rekening.

€ 3,50
€ 2,00

Aparte broodjes
Onze huisgemaakte broodjes worden geserveerd met sla of saladegarnituur

Boswandeling 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 6,00

Wit of bruin broodje kruidenkaas, sla, kaas, gebakken champignons, uien,
spekjes en prei

Club sandwich 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 6,50

Met ham/kaas, ananas, spek, tomaat en komkommer

De Verzoening 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 7,50

Italiaanse bol met zalm en gerookte forel en sla met croutons, gebakken
spekjes en cocktailsaus

Doe mar we 1-2-4-5-14-15

€ 6,00

Italiaanse bol met gehakt, uien, champignons, geraspte kaas en sla

Krek Wak Wo 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 6,50

Italiaanse bol met wimpiesaus, 2 hamburgers, sla, komkommer, tomaat, kaas
en gebakken ui

Broodje Apart 1-2-5-14-15

€ 6,50

Wit of bruin broodje besmeerd met notensalade, carpaccio, geraspte kaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise en salade

Malle hen 4-9-12-13-14

€ 6,50

Wit of bruin broodje met pulled chicken, chilimayo en salade

12 Uurtje 2-4-9-11-13-14-15

€ 7,50

3 sneeën eigen gemaakt brood belegd met een kroket, ham en kaas, gebakken
eitje, bolletje rundvleessalade en rauwkostsalade

De Smakelijke Hap 2-3-4-8-9-10-11-12

€ 6,50

Wit of bruin broodje met pittig gehakt, ui, paprika en kaas uit de oven

Witte Wel 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 6,50

Italiaanse bol met warme brie, prei en gebakken kipstukjes met chilisaus

Warm vlees 2-4-9-12-13-14-15

€ 6,00

Italiaanse bol met warm vlees met champignonsaus of satésaus

Kan nie kiezen 2-9-11-12-13-14-15

€ 8,75

3 keuze uit de kaart geserveerd met huisgemaakt wit of bruinbrood

Van alles we 2-4-8-9-11-12-13-14-15
Wit broodje met Mexicaans gehakt, uien, paprika, prei, maïs en chilisaus

€ 6,00

Kakelheet 2-4-8-9-11-12-13-14-15

€ 6,75

Italiaanse bol met gebakken kipstukjes, prei, uien, paprika, perzik en chilisaus

Tonijn speciaal 1-5-14-15

€ 6,50

Volkorenbroodje met sla, tonijn, uien, ei en olijven

Zalm speciaal 1-8-14-15

€ 6,50

Volkorenbroodje met gerookte zalm, truffelsaus, zongedroogde tomaten en
uien uit de oven

Kippentroep 1-8-14-15

€ 6,50

Italiaanse bol met gebakken kipstukjes, uien, champignons, satésaus en een
gebakken ei

Mekker mar 1-2-14-15

€ 5,75

Wrap met geitenkaas uit de oven met honing en rucola-sla

Tosti’s
Tosti ham en kaas 2-6-14-15
Tosti Hawaii

€ 3,00

1-2-3-8-9-12-13-14-15

€ 3,50

Tosti ‘net even anders’ 1-2-3-10-14-15
Gebakken uien, champignons en spek
Tosti brie, zalm en uien 2-11-14-15

€ 3,75
2-4-9-11-13-14-15

€ 4,00

Maaltijdsalades
Onze salades worden geserveerd met huisgemaakt brood en boter

Salade Carpaccio 2-11-14-15

€ 10,50

Salade met carpaccio, truffelmayonaise en geraspte kaas

Salade Caesar 2-4-11-14-15

€ 9,50

met ham/kaas, ananas, spek, tomaat en komkommer

Salade Geitenkaas 2-4-11-14-15

€ 9,50

Salade Meierijstad 1-2-11-14-15

€ 11,50

Salade met warme geitenkaas en honing
Salade met pittige biefstukreepjes

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel 1-2-8-14-15

€ 3,50

Pannenkoek appel 1-2-8-14-15

€ 4,00

Pannenkoek met spek

1-2-8-14-15

Kinderpannenkoek met verassing
Losse kinderverrassing

€ 4,50
1-2-8-14-15

€ 4,50
€ 2,00

Uitsmijters
Uitsmijter Ham/Kaas 1-2-8-13-14-15

€ 5,50

1-2-4-8-11-12-13-14-15

€ 6,00

Uitsmijter Spek

Omeletten
Onze omeletten worden geserveerd met huisgemaakt brood en boter

Omelet Naturel 1-2-3-8-11-12-13-14-15
Omelet Ham/Kaas
Boerenomelet

1-2-4-8-11-12-13-14-15

1-2-3-8-11-12-13-14-15

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00

Ui, champignons, paprika, spek, maïs en prei

Soepen
Onze soepen worden geserveerd met kruidenboter, twee dippers en huisgemaakt brood

Tomatensoep 1-2-3-6-8-11-12-13-14-15

€ 3,50

Champignonsoep 2-4-9-11-13-14-15

€ 3,50

Uiensoep

2-4-9-11-13-14-15

Mosterdsoep met spekjes 1-2-3-8-11-12-13-14-15
Vissoep

2-4-9-11-13-14-15

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

Hoofdgerechten €14,50
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frites

Brabants pannetje 2-4-8-9-11-13-14-15
Varkensstukjes met champignons, prei, ui en kruidensaus

Biefstuk met saus naar keuze 2-4-6-8-91-11-13-14-15
Varkenshaas met saus naar keuze 2-4-6-7-8-14-15
Pannetje Meierijstad 2-4-8-14-15
Kipstukjes met champignons, uien in pittige roomsaus

Saté spies 2-4-8-9-10-15
Pannetje uit de zee 2-4-6-8-9-11-13-14-15
Verschillende soorten vis, prei, uien, paprika en knoflooksaus

Zalmfilet met dillesaus
Schnitzel met saus naar keuze
Spareribs met twee sausjes
U kunt kiezen uit de volgende sauzen: champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus of satésaus

Kindermenu €10,00
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frites

Voorgerecht
½ kopje soep naar keuze

Hoofdgerecht
Kipspies, frikadel of kroket met frites

Nagerecht
Kinderijsje + verassing

IJs €5,75
Voor onze heerlijke freakijsjes zie de placemat voor u op tafel

Allergenen
Al onze broden bevatten: tarwe, lactose, ei, soja, sesam bonenmeel en gluten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bevat melk
Bevat ei
Bevat noten
Bevat pinda’s
Bevat tarwe
Bevat vis
Bevat schaaldieren
Bevat sulfiet (zwaveldioxide)
Bevat soja
Bevat sesam
Bevat mosterd
Bevat selderij
Bevat lupine (bonenmeel)
Bevat lactose
Bevat gluten

