ALLES VOOR
JOUW SMAAK!

dinerkaart
vanaf 17:00 tot 21:00 uur

ALLES VOOR JOUW SMAAK!

KOUDE VOORGERECHTEN
Garnalencocktail met appel, ijsbergsla, cherrytomaat en cocktailsaus (met brood en boter)

11,95

Ambachtelijke gerookte zalm met rode ui, kappertjes en bieslook (met brood en boter)

9,50

Rundercarpaccio met pestocréme, oude rubens kaas, slamelange en pijnboompitjes

9,50

Salade met warme gemarineerde stukjes kipfilet, pijnboompitjes, oude kaas, tomaat,
komkommer en honing-mosterddressing

9,50

Salade geitenkaas met tomaat, komkommer, walnoten, spinazie,
honing en een heerlijke dressing

9,50

WARME VOORGERECHTEN
Gamba’s van de chef uit de oven in knoflookolie (met brood en boter)

11,50

Hot wings van kip met heerlijke huisgemaakte saus 

7,95

Gebakken mosselen met champignons, paprika, knoflook en uien (met brood en boter)

9,50

Tomaten crémesoep 

4,50

Oma’s groentesoep

4,50

VOORGERECHTEN
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HOOFDGERECHTEN
100% puur rundvlees hamburger tussen een broodje met sla, tomaat,
ui ,augurk, home made saus en frites.
Biefstuk van de haas geserveerd met jus, roseval aardappelen en verse groenten.
Met brood of frites.

12,75
150 gr. 21,50
225 gr. 26,50
300 gr. 31,50

Wienerschnitzel met groente en kaas uit de oven, met champignonsaus, salade en frites.

13,50

Malse kipsaté met pindasaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes.
Bolletje rundvleessalade en rauwkost, met frites of brood.

13,75

Halve kip, geserveerd met salade, frites, appelmoes en fritessaus.

12,50

Zeebaarsfilet op de huid gebakken met chimichurri (peterselie, knoflookolie en spaanse peper),
roseval aardappelen uit de oven en groente.

19,50

Gegrilde zalmfilet met room, geserveerd met tagliatelle en verse bladspinazie.

19,50

Tagliatelle met ricotta met cherrytomaat, room, knoflook en verse bladspinazie.

15,50

Sojaburger geserveerd tussen brood met sla, tomaat, ui, augurk en een heerlijke home made saus.

12,75

HOOFDGERECHTEN
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BIJGERECHTEN

KINDERMENU

Breekbrood met diverse smeersels

5,50

Tomatencrèmesoep of groentesoep

3,50

Breekbrood met kruidenboter

3,95

Kleine schnitzel met frites

7,50

Frites of gebakken aardappelen

2,50

Frites met kipnuggets

5,50

Salade met tomaat, augurk,komkommer
en dressing 

2,50

Frites met kroket of frikandel

5,50

2,00

Frites met krokante kipstukjes

7,50

Appelmoes

7,50

Groenten van de dag

2,95

Frites met kipsaté

2,25

Pannenkoek met suiker, jam of stroop

5,50

Gebakken uien
Gebakken champignons

3,00

SAUZEN
Champignon roomsaus

2,00

Stroganoffsaus

2,50

Pepersaus

2,50

Pindasaus

2,50

Knoflooksaus

2,50

Fritessaus

0,50

BIJGERECHTEN / KINDERMENU
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NAGERECHTEN
Hazelnootschuim coupe

IJSCAFFÈS
6,50

Heerlijk hazelnootschuimijs met
hazelnotencrunch en saus en slagroom.

Amarena coupe

6,50

6,50

6,50

7,50

7,50

Vanille ijs overgoten met disaronno,
amaretti koekjes, caramelsaus en slagroom.

Proevertje van de dag

Caffe Straciatella

Neem een kijkje in de vitrine en laat je verrassen door
de verschillende soorten gebak. Geniet bijvoorbeeld
van het Wereldberuchte Brokking hazelnootgebak
of een stuk heerlijke home-made appeltaart, Demi’s
Monchoutaart, of misschien wel weer een nieuwe homemade taart!

4,00

5,50

Dun pannekoekje met een bolletje vanille-ijs,
poedersuiker en slagroom.

Gewoon vla

3,50

Heerlijke ouderwetse vanille vla met slagroom.

Warme home made appeltaart

4,95

HOME MADE GEBAK

Vraag onze medewerkers naar het
Proevertje van de dag.

Crêpe

4,95

6,50

Bananenijs, overgoten met cubaanse rum,
amaretti crunch, caramelsaus en slagroom 18+.

Amaretto coupe

Caffe Cookie

Straciatella ijs met chocoladesaus americano
en slagroom.

Vanille ijs, straciatella ijs, warme chocoladesaus
en slagroom.

Fidel Castro coupe

4,95

Cookie-ijs met een americano,
slagroom en chocoladesaus en cookies.

Vanille-ijs en bananenijs, verse bannan,
caramelsaus en slagroom.

Dame Blance

Caffè Glace
Vanille-ijs overgoten met een americano,
slagroom en chocolade snippers.

Cookie ijs met chocoladesaus,
verse banaan en slagroom.

Bananen coupe

4,95

IJskoude specialiteit koffie geshaked tot
heerlijke luchtige ijskoffie met ijsblokjes.

Vanille-ijs met warme italiaanse amarena kersen
en slagroom.

Cookie coupe

Caffè Frapè

7,50

Met vanille-ijs en slagroom.

NAGERECHTEN / IJSCAFFÈS

ALLES VOOR JOUW SMAAK!

DRANKEN
FRIZDRANKEN
Coca cola light 
2,30
Coca cola
2,30
Coca cola zero 
2,30
Chaudfontaine rood
2,30
Chaudfontaine blauw
2,30
Fanta cassis 
2.30
Bitterlemon2,30
Ice tea Green
2,30
Ice tea
2,30
Tonic Kinley
2,50
Chocomel2,30
Fristi2,30
Sprite2,30
Fanta2,30
Melk2,00
Karnemelk2,00
VRUCHTENSAPPEN
Appelsap2,35
Tomatensap2,50
Verse jus d’orange
3,75
Verse jus d’orange groot
5,50

FRIZDRANKEN
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DRANKEN (ALCOHOLISCH)
BIER

STERKE DRANK

Heineken2,50
Amstel Radler
2,50

Ketel 1
2,50
Jagermeister2,50
Schrobbelaar2,50
Passoa4,00
Bacardi4,50

Kijk voor meer bieren op onze bierkaart

WERELDSE WIJNEN
Rode wijn

3,50

Pays d’Oc, Frankrijk (per fles 17,50)

Witte wijn (half zoet)

3,50

Comté Tolosan, Frankrijk (per fles 17,50)

Witte wijn (droog)

3,50

Cotes de Gascogne, Frankrijk (per fles 17,50)

Rosé3,50
Pays d’Oc, Frankrijk (per fles 17,50)
Kijk voor meer wijnen op onze wijnkaart

LIKEUREN
Tia maria
3,50
Safari3,50
Baileys3,50
Grand Marnier
3,50
Limoncello3,50
Amaretto di Saronno
3,50
Cointreau3,50
Likeur 43
4,00
Sambuca4,00
COGNAC/WHISKEY
Johnny walker red
Remy Martin v.s.o.p

5,00
5,50

APERITIEVEN
Martini wit
3,75
Sherry3,75

Geen 18+, dan geen alcohol!

DRANKEN (ALCOHOLISCH)
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WARME DRANKEN
CAFFÈS
Espresso2,10

Proeverz koffie

Dit is koffie op z’n best! Een shot pure koffie, niet bitter
maar gewoon lekker.

Een echte verwennerij! espresso met warme
melk, slagroom, hazelnootsiroop, en Brokking
hazelnootcrunch van de bekende bakker uit Dordrecht!

Doppio3,10
Espresso maar dan twee keer, zo simpel is dat! Dubbel
genieten voor een extra lage prijs.

Americano2,20
Een espresso met een kannetje heet water zodat u zelf
de sterkte van uw koffie kunt bepalen. Wel zo handig!

Cappuccino 

2,45

Malteser koffie

Caffè Latte (koffie verkeerd)

Espresso Macchiato

Witte romige bergen op je koffie.
Even genieten van koffie en slagroom.

Latte Macchiato
Een glas (opgeschuimde) melk en espresso.
De espresso drijft op de melk. Een kunst apart om een
goede Latte Macchiato te maken.

MONIN siroop voor in de koffie!
3,30

2,45

Een espresso met warme melk en een beetje melkschuim.

Panna Montata
2,35

4,25

De basis is een latte Macchiato, maar dan nog
lekkerder! Met caramelsaus, slagroom en stukjes
krokante koek met chocolade (maltesers).Gun u zelf dit
feestje!

Tot zoete en lobbige geschuimde melk gecombineerd
met een espresso. 

Macchiato betekent gevlekt, dus een gevlekte espresso.
Minder bekend in Nederland: espresso met een beetje
melkschuim.

4,25

2,75

0,60

Probeer eens één van de wereldberoemde Monin
siropen: hazelnoot, caramel, vanille, créme brulee.

Extra shot Espressso 
Decafé 
Soja melk 

1,00
0,60
0,60

Irish Coffee (red label)
Italian coffee (tia maria)
French coffee (Grand marnier)
Spanish coffee (Tia Maria)

5,50
5,50
5,50
5,50

THEE
Thee Alle smaken 
Verse muntthee 
Chai Tea Latte Indiase
specerijenthee met warme melk 

KOFFIE’S EN THEE

2,20
2,75
3,50

