
LunchkaartPizza (de gehele dag)

Pizza Margarita 8,95
met kaas en tomatensaus 

Pizza Hawaï 9,95
met kaas, tomatensaus, ham en ananas 

Pizza Tonijn 10,95
met kaas, tomatensaus, tonijn en rode ui  

Pizza Salami 9,95
met kaas, tomatensaus en salami  

Pizza Fungi 9,95 
met kaas, tomatensaus en champignons 

Pizza Kip  10,95
met kaas, tomatensaus, paprika, kip, 
ui en champignons

Pizza Vega 10,95
met kaas en tomatensaus, paprika, ui, 
champignons, olijven en cherry tomaatjes

tot 16.00 uur



Soep
Soep van de dag 6,50
met brood en boter 

Broodjes
Broodje kaas of ham 3,50

Broodje kroket of frikandel 4,50

Broodje gezond  7,95
met kaas, ham, tomaat, gekookt ei en rauwkost 

Broodje warm vlees 8,95
met gebraden fricandeau en satésaus

Broodje hamburger 7,95
met sla, tomaat, gebakken uien, mayonaise en 
ketchup/curry

Tosti  4,95
met kaas en/of ham  

Broodje met een heerlijke bal gehakt 6,95
met augurk en saus naar keuze 

Italiaanse bol met roombrie 8,95
met walnoten en honingsaus

Italiaanse bol dik belegd met rundercarpaccio 8,95
met rucola, parmazaanse kaas en kruidenolie, 
afgetopt met pijnboompitten

Ei
Uitsmijter 8,95
met ham en/of kaas 

Uitsmijter rosbief 9,95

Uitsmijter “Loswal”  10,95
met ham, kaas, spek, ui, champignons en 
een bolletje salade

Boerenomelet  9,95
met ham, kaas ui champignons en paprika  

Panini  
Panini prosciutto 8,95 
prosciutto - salade - nachos

Panini caprese 8,95 
caprese - salade - nachos

Panini kip 8,95 
kip - salade - nachos  



Dinerkaart
vanaf 17.00 uur tot 20.30 uur



Starters
Soep van de dag 6,50

Geitenkaassalade 11,95
met sla, walnoten, olijven, ui, panchetta en 
honingdressing

Rundercarpaccio 10,95
met sla, pijnboompitten, tomaatjes, 
parmazaanse kaas en kruidendressing

Gemarineerde gebakken gamba’s 9,95
in knoflookolie en rode pepertjes

Stokbrood  4,95
met kruidenboter

Maaltijdsalades
Maaltijdsalade rundercarpaccio 15,95
met sla, pijnboompitten, tomaatjes, komkommer, 
kaas en pesto mayonaise 

Maaltijdsalade zalm 15,95
gerookte zalm, mesclun, sla, tomaat, komkommer, 
rode ui, kappertjes en een yoghurt dille dressing
 
Maaltijdsalade geitenkaas 14,95
met walnoten, rode ui, tomaat, komkommer, 
diverse sla soorten, olijven met een dressing 
van honingmosterd 

Plate service
Alle gerechten worden geserveerd met frites of gebakken 
aardappels en sla.

Boerenschnitzel  19,95
gepaneerde schnitzel met uien spek, 
champignons, doperwten en worteltjes

Kipsate grote spies 17,95
met kroepoek, gebakken uitjes en atjar 

Fish en chips 16,95
lekkerbekje met frites en remoulade- of 
ravigottesaus

Kip- of hamburger 14,95
met ijsbergsla en saus naar keuze

Spareribs 19,95
langzaam gegaarde spareribs uit de oven,
zoet of pittig

Biefstuk van de grill 23,75
met peper- of champignonsaus

Gegrilde halve haan 12,95 
met frites en sla

Varkenshaas medalions 21,95
heerlijk gekruid met championsaus

Gebakken zalm 20,95
met roerbakgroente op oosterse wijze en pasta


