IJscoupes

vanaf 12.00 uur

Wiener ijskoffie
Twee bollen vanille-ijs, koffie en slagroom

€ 6.50

Tip: ½ liter apfelstrudel
Vanille-ijs, walnoot, apfelstrudel, vanillesaus en slagroom

€ 8.50

Coupe aardbei
Vanille-ijs, aardbeienijs, verse aardbeien en slagroom

€ 7.75

Coupe dame blanche
Drie bollen vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

€ 7.50

Coupe Noisette
Vanille-, walnoot- en hazelnootijs met karamelsaus, gekarameliseerde noten en
slagroom

€ 7.50

Kids
Twee bolletjes ijs, saus naar keuze, (framboos of aardbei) met verassing uit de
schatkist en slagroom met spikkels

€ 3.75

IJscoupes per bolletje
Eén bol
Twee bollen
Drie bollen
Met slagroom
Met advocaat
Met saus (karamel, aardbei, framboos)

€ 1.75
€ 3.50
€ 4.75
€ 0.75
€ 1.50
€ 0.50

Smaken ijs
Vanille | Aardbei | Citroen | Mango | Walnoot | Hazelnoot | Banaan | Stracciatella

BORREL-BITES 2 share
vanaf 12.00 uur
Heerlijke borrel-snacks-happen, heerlijk op tafel, perfect geschikt om te delen
Portie bitterballen ( 8 / 16 stuks )
Portie bittergarnituur ( 12 / 24 stuks )
Nacho’s met zure room, guacamole en salsa saus
½ meter stokbrood met diverse dips
Portie vegetarisch bittergarnituur (12/16 stuks)
Borrelplank (koud en warm) van het huis

€ 5.25 / € 10.50
€ 7.25 / € 14.50
€ 7.75
€ 7.25
€ 8,25 / € 10,00
€ 17.50 per plank

Loaded Fries € 12.50 (2share)
Heerlijke trend uit 2020, bestaande uit friet met diverse toppings
Loaded Fries, Kansas City
Frieten, pulled pork, cherrytomaten, koolsla, uienringen en BBQ-saus
Loaded Fries, Mediterraans
Frieten, gyrosreepjes, fetakaas, tzatziki, komkommer en cherrytomaten
Loaded Fries, London
Frieten, kibbeling, remouladesaus, cherrytomaten

Plate Gerechten
Onze Plate gerechten worden geserveerd met rauwkost en friet met mayo of brood
Boeren Schnitzel met boerengarnituur
Kaas Schnitzel jonge kaas en een preiselbeerencompote
Zalmfilet met een honing-mosterdsaus
Hamburger van Angus
Saté varkenshaassaté met pindasaus
Gehaktbal
Twee kroketten / Twee frikandellen
Gamba’s in knoflook-olie met stokbrood

€ 13.50
€ 12.50
€ 13.50
€ 13.50
€ 13.50
€ 9.75
€ 7.75
€ 12.95

