Voorgerechten
Oerbrood Zonnebloem
met onkruidenboter, tapenade en aoili
Carpaccio van het rund
met Parmezaan, rucola, zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes en truffelmayonaise
Carpaccio van de niet koe
met kaas van de plant, rucola, zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes en truffelmayonaise
Nacho’s met Cheddar Kaas
Topping van quacamole en tacosaus
Gerookte zalm – Noorse garnalen tartaar
Vergezeld door een verse asperge

6,95
10,95

11,95

8,50
9,50

Soepen
Gegrilde Paprika- Tomatensoep
met vleugje pesto
Mosterdsoep
met frisse appel

6,25
6,25

Hoofdgerechten
Smokey Spare ribs met dips
Oh ja en een nat lapje om je handen te poetsen
Flat Iron steak van de grill
Met dekseltje van onkruiden-daslookboter
Tomahawk van ‘t varken
Liggend in de weide van gebakken paddenstoelen en spekjes
Zalm gebakken
Met dragon worteljus en sinaasappelrasp
Pannetje met pittige linzencurry en quiche
Met romige kruidensaus
Schnitzel met rode reizigers-saus (koud)
Schnitzel verstopt onder gebakken spek, ui, champignons
Kip zonder kop
Lekkere kip om te kluiven, afgelakt met honing en kruiden
Mancave terug in Vaassen!
Flat iron steak, Sparerib en varkenshaas-saté

21,50
26,00
24,50
24,50
20,95
22,00
22,00
18,95
27,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoengroenten, rauwkostsalade, verse friet en
mayonaise

Maal jd Salades
Gerookte zalm
Samengesteld met avocado-mousse, gekookte ei,
zongedroogde tomaat, citrus-dressing en citroenkaviaar
Caesar
Samengesteld met gerookte kip let, gezouten ansjovis,
gekookte ei en caesar dressing
Fleurige Booster Salade
met fruit van het seizoen, gerookte mozzarella, mesclunsla,
amandelen, granaatappeltjes, tahindressing en bloemetjes

14,95

14,50

Tip voor bij de salade
Puntzak verse friet
met mayonaise 3,75

14,95

Heerlijk Burgerlijk voor de kleinere trek
Cannenburger
17,95
Rundvleesburger met spek, ui, bospaddenstoelen,
home made chili jam, ui beignets en cheddarkaas en koolsalade
met verse frietjes en mayo
Varkenshaas saté
17,95
met saté-saus, seroendeng en kroepoek
En natuurlijk verse frietjes met mayonaise
Seitan Pepper Steak Incognito als Burger
17,95
Met gegrilde groente, home made chili jam,
cheddar kaas, uienbeignets en augurk on top!
Geserveerd met friet en Smecksaus.

Nagerechten
Weckpotje van Niels
Mango tiramisu
Verse Aardbeien met vanille room ijs en slagroom
met een dauwdruppeltje rozenwater
Verse Aardbeien met slagroom
Precies Goed!
1 bol vanille- en 1 bol chocolade roomijs, chocosaus,
Oreo-kruimels en slagroom
Hangop met lekker vers fruit

6,50

Onze No-Bob kof e

7,75

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ti

Irish Coffee
Baileys Kof e
Kaboutertjes Kof e
French Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
Diplomaten Coffee

Kof
Kof
Kof
Kof
Kof
Kof
Kof

8,50
7,25
8,25

8,50

e, Irish Whiskey, slagroom
e met Baileys, slagroom
e met likeur van warme kaboutertjes met slagroom
e met Grand Manier en toefje slagroom
e, Tia Maria en een toefje slagroom
e, Amaretto en toefje slagroom
e met advocaat en toefje slagroom

Onze 3-gangen high tea

Bouillon als cappuccino

Heerlijke hartige en zoete verleidingen, zoals wraps,
scones, sandwiches, mini gebakjes enz.
Daarbij heerlijke verse jus d’orange geserveerd

Petit dessert
Hierna lekkere kop kof e of cappuccino

2 ½ uur onbeperkt thee, met keuze uit 24 soorten,
karaf ijswater met citroen en munt op tafel

28,50 p.p.

Natuurlijk uit te breiden met een frisse bruisende Cava

3,95 p.p.

Of bijvoorbeeld in thema voor baby-shower

High tea graag 24 uur van te voren reserveren.
Tip!
Mochten jullie uitgekletst zijn, wat hier nog nooit gebeurd is, pak dat 1 van onze
Kletspotten erbij.

fi

Gezellig!

Smikkelkaart voor kids
Voorgerechten
Tomatensoep
Zalm gerookt met komkommer
Vers Fruit

4,50
5,50
4,50

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek ham en kaas
Pannenkoek met Nutella
Pannenkoek met aardbeitjes

6,50
7,50
7,50
8,50
7,50
9,00

Altijd met poedersuiker en stroop

Hoofdgerechten
7,95
Frikandel, kipnuggets of kroket, verse frietjes appelmoes en mayo
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas
Schnitzel, verse frietjes en mayo en appelmoes
Toetjes gewoon om dat dit smullen is…
Vanille ijs, slagroom en lolly
Waterijsje
Verse Hollandse aardbeitjes met wat poedersuiker

5,00
2,00
4,50

Voor de allerkleinsten
Stampotje (4-8 maanden)
Stamppot (8-12 maanden)

5,00
5,00

