Koffie

2,35

Budels Pilsener

3,00

Espresso

2,35

Budels Malt

3,25

Cappuccino

2,75

Budels Oud Bruin

3,25

Latte macchiato

3,00

Budels Batavier

3,25

Thee

2,25

Budels Witte Parel

3,25

Hot chocolate

2,75

Budels Capucijn

4,00

3,25

Budels Weizen

3,25

Budels Lente/Herfstbock

4,25

met slagroom

Ranja

2,00

Budels Ongefilterd

3,50

Glas melk

2,10

Budels Goudblond

4,00

Chocomel / Fristi

2,50

Amstel Radler 0,00%

3,25

Verse jus d’orange

4,00

Hoegaarden Rosebier

4,25

Flesje jus d’orange/appelsap

2,75
Glas witte wijn droog

3,50

Coca cola – light – zero

2,50

Glas witte wijn zoet

3,50

Fanta cassis

2,50

Glas rode wijn

3,50

Fanta sinas

2,50

Glas rose wijn

3,50

Bitter lemon

2,50

Fles wit/rood/rose

Tonic

2,50

Sprite

2,50

Chaudfontaine blauw /rood

2,50

IJsthee Fuze

2,50

Chaudfontaine blauw/rood ½ ltr

3,95

Groene ijsthee Fuze

2,50

Glas kraanwater

1,00

DRANKEN

15,75

Koude voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus

2,95

Zalmcocktail van rode zalm met toast

7,50

Garnalencocktail van Noorse garnalen met toast

7,50

Rundercarpaccio, klassieker met pesto, pijnboompitjes en parmezaanse kaas

8,95

Gerookte zalm op toast

8,25

Soepen
Hollandse tomatensoep

4,25

Verse groentesoep

4,25

Heldere kippensoep

4,25

Volle romige champignonsoep

4,25

Huisgemaakte erwtensoep (seizoen)

4,75

Warme voorgerechten
Gebakken champignons met ham en ui op toast

6,50

Gefrituurde inktvisringetjes met knoflooksaus

6,50

Mosselpannetje, gebakken mosselen in tuinkruidenboter

6,25

Gamba’s, uit de oven met tomaat en knoflookboter

7,95

VOORGERECHTEN

Visgerechten
Bretonse vissoep, romige maaltijdsoep, rijkelijk gevuld met diverse soorten vis

9,50

Zalmfilet, lekkerste stukje van de zalm geserveerd met een frisse dillesaus

14,50

Scholfilet, gebakken in de boter en vergezeld van een romige remouladesaus

14,50

Kabeljauw Parisienne, moot kabeljauw met gebakken champignons en ui, vergezeld van een krachtige Parijse saus

16,50

Slibtongetjes, drie slibtongetjes heerlijk gebakken in de pan en vergezeld van romige remouladesaus

17,00

Klassiekers
Hamburgerschotel XXL, sesambroodje met 100% scharrel rundvlees van de Hereford koe, ui en tomatensalsa

11,95

Idem met bacon en cheddar kaas

13,25

Broodje kipfiletburger, sesambroodje met kipfiletburger

12,00

Halve haan, lekker mals kippetje uit de oven

11,95

Shoarmaschotel, broodje shoarma geserveerd met sambal- en knoflooksaus

12,50

Schnitzel, grote varkensschnitzel (250 gr). Standaard gebakken in de pan, maar uit de frituur kan natuurlijk ook.

13,50

Cordon bleu, gepaneerd varkensvlees, smakelijk gevuld met ham en kaas

13,95

Pannetjesfestival (gerechten geserveerd in een pannetje)
Kippenlevertjes, gebakken met spek, champignons en ui, afgeblust met Madeira

13,50

Oosterse kip, malse stukjes gebakken kipfilet in een heerlijke zoete Oosterse saus met vruchtjes

14,50

Saté speciaal, gemarineerde stukjes varkenshaas gebakken met champignons en ui in huisgemaakte Oosterse sambalsaus

15,25

Kip piri piri, met piri piri kruiden gemarineerde stukjes kipfilet gewokt met champignons en rode ui geserveerd met piri piri saus

15,00

Potpourri, stukjes varkenshaas gebakken met champignons, paprika en ui in een huisgemaakt champignonroomsaus

16,00

Biefstukpuntjes in pepersaus, eenvoudig, maar zo lekker

17,00

Bovenstaande gerechten met uitzondering van de vissoep worden geserveerd met frietjes, gebakken aardappelen, warme groente
en rauwkostsalade .In plaats van frietjes is het ook mogelijk om rijst geserveerd te krijgen.

HOOFDGERECHTEN

Specialiteiten van het huis
Saté v/d haas, uit eigen keuken. Drie stokjes met malse stukjes varkenshaas gebakken op de bakplaat met smaakvolle pindasaus 13,95
Kipsaté, uit eigen keuken, Drie stokjes met malse stukjes kipfilet gebakken op de bakplaat met smaakvolle pindasaus

13,95

Mixed grill, stukjes in de pan gegrilde biefstuk, kipfilet en varkenshaas geserveerd met warme peper- en Stroganoffsaus

17,25

Spare-ribs, huisgemarineerde sweet chili ribjes uit de oven. Om jouw vingers bij af te likken.

15,00

Boer’n kipschnitzel, krokant gebakken kipschnitzel geserveerd op een bedje van gebakken spek, paprika, ui en champignons

15,25

Biefstuk van de haas, beste stukje van de koe, naar wens rood, medium of doorbakken

18,25

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

Portie bami of nasi, uit eigen keuken, geserveerd met stokje saté van de haas, gebakken ei, ham, zuren en kroepoek

10,75

Maaltijdsalades
Kipsalade, diverse slasoorten, tomaat, ui, komkommer ei en stukjes lauw krokant gebakken kipfilet

9,95

Tonijnsalade, diverse slasoorten, tomaat, ui, komkommer, ei en stukjes tonijn

9,95

Carpacciosalade, diverse slasoorten, tomaat, ui, komkommer, ei, carpaccio met pesto, parmezaanse kaas en crumble

10,25

Smulbox voor onze kleine gasten
Warme poffertjes met poedersuiker, pinoccio ijsje en een verrassing

7,25.

Frietjes met naar keuze frikandel, 4 bitterballen of 4 kipnuggets met pinoccioijsje en verrassing

7,25

Vegetarisch
Quorn speciaal, stukjes quorn gebakken met champignons en ui in een pittige sambalsaus

13,95

Quorn tropical, stukjes quorn gebakken met vruchtjes in huisgemaakte zoete Oosterse saus

13,95

Tomeatoburger, burger van tomaat met cheddar, sla, ui en een tomatensalsa

12,50

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

HOOFDGERECHTEN

Blanke dame, bolletje chocolade en vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

5,50

IJs met slagroom, softijs met slagroom

4,00

Fruitgaard, softijs met vers fruit van het seizoen en slagroom

5,75

IJskoffie, als u echt niet kunt kiezen tussen koffie of een ijsje

5,00

Coupe zonder pit, bolletje amarene kersen en vanille ijs met slagroom

6,00

Advocaatje leef je nog, softijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom

6,00

Crème brûlée, room met vanille, geflambeerd aan tafel

6,00

Brabantse poffer, bolletje vanille ijs met warme poffertjes, honing en slagroom

6,50

Moeulleux, chocoladetaartje met bolletje amarene kersen ijs en slagroom

6,50

Pinoccio, kinderijsje met een lange neus

4,00

U kunt natuurlijk ook een ijsje op de hand bestellen uit ons assortiment
in de cafetaria.
Van april tot en met september verkopen wij ook heerlijk
Ambachtelijk Italiaans schepijs.

Onze keuken is iedere dag geopend van 12.00 – 21.00 uur
Iedere maandag en dinsdag onbeperkt spare-ribs voor € 11,50 p.p.
Iedere woensdag en donderdag Graafsch Menuutje voor € 12,95 p.p.
Informeer ook eens naar onze mogelijkheden voor catering aan huis.

NAGERECHTEN

