LUNCHKAART (tot 16.00 uur)
2,50
2,75
2,50
3,50
4,25

Broodje ham of kaas
Broodje fricandeau
Broodje ei
Broodje tartaar
Broodje tartaar speciaal

Broodje gezond
Broodje warm vlees
Broodje tonijnsalade
Broodje zalmsalade
Broodje gerookte zalm

4,50
4,50
4,75
4,75
4,75

(meerprijs pistoletje wit of bruin € 0,75)

Tosti ham/kaas
Tosti Hawaii
12-uurtje (broodje ham of kaas, broodje kroket, een bolletje

3,00
3,50
6,50

huzarensalade en een glas melk)

Uitsmijter ham/kaas (2 sneetjes brood)
Uitsmijter fricandeau (2 sneetjes brood)
Uitsmijter ham/kaas/fricandeau (3 sneetjes brood)
Huzarensalade twee bolletjes huzarensalade, rijkelijk gegarneerd
Twee kroketten met brood

5,50
6,00
6,75
7,00
6,00

Bourgondische rundvleeskroketten met twee sneetjes brood

MAALTIJDSALADES
Kipsalade Frisse salade met diverse slasoorten, tomaat, komkommer,

9,50

ei en stukjes lauw krokant gebakken stukjes kipfilet

Tonijnsalade

Frisse salade met diverse slasoorten, tomaat,
komkommer, ei en stukjes tonijn

9,50

Kaassalade Frisse salade met diverse slasoorten, tomaat, komkommer

9,50

ei en stukjes gebakken camembert.

VOORGERECHTEN
€
Stokbrood met kruidenboter
Zalmcocktail met toast (Rode zalm)
Garnalencocktail met toast (Noorse garnalen)
Rundercarpaccio (klassieker)
Gerookte zalm met toast
Mosselpannetje (gebakken mosselen in tuinkruidenboter)
Gebakken champignons met ui, ham en toast
Gefrituurde inktvisringetjes met knoflooksaus
Pasteitje met kip/champignons ragout

2,50
7,25
7,25
8,50
7,75
5,75
6,25
6,50
6,75

SOEPEN
Hollandse tomatensoep
Verse groentesoep
Heldere kippensoep
Volle romige champignonsoep
Huisgemaakte erwtensoep (seizoen)

3,95
3,95
3,95
3,95
4,25

Smulbox voor onze kleine gasten

6,75

Warme poffertjes met poedersuiker. Of frietjes, mayonaise en een verrassing.
Met naar keuze frikandel, vier bitterballen of vier kipnuggets.
En natuurlijk voor beide opties een pinoccio ijsje als afsluiter.

KLASSIEKERS
€
Hamburgerschotel XXL

11,50

Sesambroodje met 100% scharrel rundvlees van de Herefordkoe

Idem met cheese en bacon

13,00

Halve haan

11,50

Lekker mals kippetje uit de oven

Shoarmaschotel

11,75

Broodje shoarma geserveerd met diverse sauzen

Schnitzel

13,00

Cordon bleu

13,50

Grote varkensschnitzel (250 gr). Standaard gebakken in de pan.
Maar uit de frituur kan natuurlijk ook.

Gepaneerd varkensvlees, smakelijk gevuld met ham en kaas

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frietjes, gebakken aardappelen,
warme groente en een bakje met salade van het seizoen.

Portie bami of nasi

Uit eigen keuken, geserveerd met stokje varkenssate, gebakken ei, ham,
zuren, kroepoek, sambal en ketjap.

10,25

SPECIALITEITEN
€
Sate vd haas of kipsate uit eigen keuken

13,50

Drie stokjes met malse stukjes varkenshaas of kipfilet gebakken op de bakplaat,
geserveerd met smaakvolle pindasaus.

Mixed Grill

16,50

Spare-ribs

14,00

Stukjes in de pan gegrilde biefstuk, kipfilet en varkenshaas geserveerd met warme
pepersaus en Stroganoffsaus

Huisgemarineerde sweet chili ribjes uit de oven. Om je vingers bij af te likken.

Boeren Kipschnitzel

14,50

Krokant gebakken kipschnitzel geserveerd op een bedje van gebakken spek,
paprika, ui en champignons.

Biefstuk van de haas

Beste stukje van de koe, naar wens rood,
medium of well done gebakken.

17,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frietjes, gebakken aardappelen,
warme groente en een bakje met salade van het seizoen. In plaats van frietjes
is het ook mogelijk om rijst bij bovenstaande gerechten geserveerd te krijgen.

Peper-, Stroganoff- of Champignonroomsaus
Portie gebakken champignons en uitjes

2,50
2,50

VISGERECHTEN
€
Zalmfilet

14,00

Lekkerste stukje van de zalm geserveerd met frisse dillesaus, vergezeld van
frietjes, gebakken aardappeltjes, warme groente en bakje salade van het seizoen.

Scholfilet

14,00

Gebakken in de boter en vergezeld van remouladesaus, frietjes, gebakken
aardappeltjes, warme groente en bakje salade van het seizoen.

Kabeljauw Parisienne

16,00

Slibtongetjes

16,75

Moot kabeljauw met gebakken champignons en ui, vergezeld van
een krachtige Parijse saus. Met frietjes, gebakken aardappeltjes, warme
groente en bakje salade van het seizoen

Drie slibtongetjes heerlijk gebakken in de pan, geserveerd met remouladesaus,
frietjes, gebakken aardappeltjes, warme groente en bakje salade van het seizoen.

VEGETARISCH
Quorn speciaal

13,50

Stukjes quorn gebakken met champignons en ui in een pittige sambalsaus,
geserveerd met frietjes, gebakken aardappeltjes, warme groente en bakje salade

Quorn tropical
Stukjes quorn gebakken met vruchtjes in een huisgemaakte zoete Oosterse saus,
geserveerd met frietjes, gebakken aardappeltjes, warme groente en bakje salade

13,50

PANNETJES FESTIVAL
Onderstaande gerechten worden geserveerd in een pannetje

€
Kippenlevertjes

13,00

Gebakken met spek, champignons en ui, afgeblust met Madeira

Oosterse kip

14,00

Malse stukjes kipfilet in een heerlijke zoete Oosterse saus met vruchtjes

Sate speciaal

14,75

Kip piri piri

14,25

Gemarineerde stukjes varkenshaas gebakken met champignons en ui in
een huisgemaakte Oosterse sambalsaus

Met piri piri kruiden gemarineerde stukjes kipfilet gewokt met champignons en
rode ui, geserveerd met een pittige piri piri saus

Potpourri

15,50

Stukjes varkenshaas gebakken met champignons, paprika en ui in een
huisgemaakte champignonroomsaus met frietjes en slagarnituur

Biefstukpuntjes in pepersaus
Eenvoudig, maar zo lekker.

16,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frietjes, gebakken aardappelen,
warme groente en een bakje met salade van het seizoen.
Het is ook mogelijk om bij deze gerechten rijst te bestellen.

NAGERECHTEN
€
Blanke dame

5,00

Fruitgaard

5,50

Softijs met chocoladesaus en slagroom
Softijs met aardbeiensaus, vruchtjes en slagroom

Fruitmand

6,75

Vers fruit (van het seizoen) geserveerd met slagroom

IJs met slagroom
IJskoffie
Coupe zonder pit

3,50
4,75
5,50

Softijs met kersen, kersensaus en slagroom

Advocaatje leef je nog

5,75

Boertje van buten

5,75

Softijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom
Softijs met rum rozijnen en slagroom

Brabantse poffer

6,25

Softijs met warme poffertjes, honing en slagroom

Pinoccio

Kinderijsje met een lange neus

U kunt natuurlijk ook iets bestellen uit ons
ijsassortiment in de snackbar.
Van april tot en met september verkopen wij ook heerlijk
ambachtelijk Italiaans schepijs.

3,75

DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
IJskoffie
Thee
Hot chocolate
2,50 met slagroom
Glas melk
Chocomel / Fristi
Ranja
Coca Cola / Coca cola light / Fanta / Sprite/Zero
Chaudfontaine blauw / rood
Cassis / Tonic / Bitter lemon, IJsthee
Appelsap / jus d’orange
Verse jus d’orange
Rose per glas
3,35
per fles
Witte wijn per glas (droog of zoet)
3,35
per fles
Rode wijn per glas
3,35
per fles
Budels Pilsener
Budels Malt, Budels Oud Bruin, Weizen, Radler
Budels Batavier
(amber biertje)
Budels Witte Parel (wit biertje)
Budels Capucijn
(abdij biertje)

€
2,25
2,25
2,50
2,75
4,75
2,00
3,00
2,00
2,50
1,75
2,35
2,35
2,35
2,50
3,75
14,95
14,95
14,95
2,75
3,00
3,00
3,00
3,50

