
DINER
KAART

De gerechten 

op de dinerkaart zijn te bestellen 

vanaf 17.00 uur

Wilt u glutenvrij / lactosevrij eten of 

heeft u een andere allergie, 

meld dit dan even van te voren en dan kunnen 

we hier altijd op inspelen!

DINERKAART



SOEPEN & VOORGERECHTEN

Tomatensoep € 6,50
Traditioneel recept

Courgettesoep € 6,50
Met feta en tapenadecrostini

Dagsoep vanaf € 6,50
Vraag naar onze dagsoep

Broodzak Pleintje € 5,75
Met vers brood, kruidenboter, tapenade en saus 

Rundercarpaccio € 11,50
Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Viscocktail € 11,50
Met gerookte zalm, Hollandse garnaaltjes en 
tonijnsalade, geserveerd met limoenmayonaise  
 

Champignons in knoflook  €   8,50
Gebakken in een overheerlijke knoflook 
kruidensaus 

Scampi’s in knoflook € 12,50
Scampi’s in de knoflookolie gebakken 
met diverse kruiden en rode pepertjes
 
 

Deze gerechten zijn vegetarisch
*  Deze gerechten kunnen ook vegetarisch besteld worden



SALADES

Salade Scampi’s  €   9,75
Met knoflook, spekjes, pijnboompitjes 
en limoendressing 

Salade Geitenkaas * €   9,75
Met spekjes, champignons, pijnboompitjes 
en mosterdhoningdressing  

 
Seizoensalade €   9,75
Met kipfilet, fruit, brie, pijnboompitten 
en kerriedressing 

Salade met mini-quinoaburgers €   9,75
Met gebakken champignons, uien, 
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas en 
kruidendressing 

Oosterse biefsalade €   9,75
Met biefstuk, taugé, cashewnoten en 
kruiden/ketjapdressing

Alle salades worden geserveerd met 
brood en boter.

Bovenstaande salades kunnen ook 
als maaltijdsalade besteld worden.

De prijs bedraagt dan € 14,50

 
Deze gerechten zijn vegetarisch

*  Deze gerechten kunnen ook vegetarisch besteld worden



KINDERGERECHTEN & SUPPLEMENTEN

Snackpoppetje €   7,50
Geserveerd met fruit, twisterfrites, appelmoes 
en sausjes

Saté varkenshaas €   8,50
Met satésaus, fruit, twisterfrites, appelmoes 
en sausjes 

Kipfilet naturel €   7,50
Geserveerd met fruit, twisterfrites, appelmoes 
en sausjes

½ Sparerib €   8,50
Geserveerd met fruit, twisterfrites, appelmoes 
en sausjes

Spaghetti bolognese €   7,50
Spaghetti met Italiaanse tomatensaus en gehakt

Portie frites €   3,75  

Portie twisterfrites €   3,75  

Rauwkostsalade €   3,75  

Warme groenten €   3,75  

Gepofte aardappel €   3,75  

Broodzak Pleintje €   5,75  

Mayonaise €   0,75  

Warme sauzen €   3,75  



HOOFDGERECHTEN VEGA

Quinoaburger € 14,50
Vegetarische burger geserveerd met gebakken 
uien,champignons en peppadewmayonaise

Vegetarische noodles € 14,50
Noodles met diverse groenten en cashewnoten 
in een Oosterse ketjapsaus

Mexicaanse 
enchillada ovenschotel € 14,50
Gevuld met Mexicaanse groenten, quinoa 
geserveerd met creme fraiche en chillisaus

Gegratineerde 
vegetarische pasta € 15,50
Ovenschotel met pasta, ricotta, pompoen, 
spinazie en pijnboompitjes

Combinatie van 
vegetarische taartjes € 15,50
Geserveerd met salade, groentechips 
en zoete aardappelpurree 

Deze gerechten zijn vegetarisch.
 



HOOFDGERECHTEN VIS

Heilbotfilet € 19,50
Verse heilbotfilet met een heerlijke 
tomaat/sinaasappelsaus

Zalmfilet € 18,50
Verse zalmfilet en gerookte zalm met 
een Oosterse limoensaus

Scampi’s € 22,50
Scampi’s in knoflook met huisgemaakte 
limoenmayonaise

Vispannetje € 18,50
Met diverse soorten vis, scampi’s en groenten 
in roomsaus

Tagliatelle scampi’s aglio olio € 18,50
Pasta met scampi’s in lichtpittige knoflook 
kruidenolie 

Tagliatelle zalmfilet € 18,50
Pasta met zalm, groenten in een overheerlijke 
vissaus
  
  
 

Deze gerechten worden geserveerd met 
bijpassend garnituur en frites. 



HOOFDGERECHTEN VLEES

Kipspies € 17,50
Spies met gemarineerde kip en groenten 
geserveerd met een lichtpittige kerriesaus

Spareribs € 18,50
Geserveerd met chilisaus

Saté varkenshaas € 17,50
Geserveerd met huisgemaakte satésaus

Flinstoneplank € 23,50
Met vijf soorten vlees en diverse sausjes

Tournedos € 25,50
Geserveerd met onze bourgondische pepersaus

T-bone steak € 20,50
Geserveerd met overheerlijke rode portsaus en 
kappertjes

Varkenshaasspies € 18,50
Geserveerd met brie en overheerlijke 
mosterd/honingsaus

Surf & Turf € 22,50
Combinatie van kalfsoesters met scampi’s 
en daarbij een overheerlijke Oosterse zoete 
ketjapsaus

Combi burger € 16,50
Overheerlijke huisgemaakte hamburger 
in combinatie met pulled pork

Tagliatelle kipfilet € 16,50
Pasta met kipfilet in een romige kruidenkaassaus  
  
 

Deze gerechten worden geserveerd met 
bijpassend garnituur en frites. 



NAGERECHTEN & BORRELHAPJES

Nougatine ijstaart €   5,50

Warm appelpotje €   7,50
Geserveerd met kaneelijs, crumble en slagroom  
 
Warm kersenpotje €   7,50
Met vanille ijs, crumble en slagroom

Overheerlijk notenpotje €   7,50
Met vanille ijs, gezouten karamelsaus, 
nootjes en slagroom

Warm chocoladepotje €   6,50
Met vanille ijs, warme chocoladesaus 
en slagroom

Brownie €   7,50
Huisgemaakte brownie met vanille ijs, 
toffeesaus en slagroom 

Crème Brûlée €   6,50
Met krokant suikerlaagje en slagroom

Kaasplankje  €   9,50
3 soorten kaas met boerenbrood, mosterd 
en stroop 

Kinderijsje €   3,75
Om zelf te versieren

Portie bitterballen € 6,50
8 bitterballen van Oma Bob’s

Bittergarnituur € 6,50
8 gemengde snacks

Vegakroketjes € 7,50
Diverse vegetarische kroketjes van Oma Bobs 
(8 stuks)

Nacho’s * € 8,50
Met gehakt, tomaat, crème fraiche en 
geraspte kaas

Kaasplankje € 9,50
3 soorten kaas met boerenbrood, mosterd 
en stroop 

Borrelplank € 12,50
Lekkere combinatie van diverse hapjes 
voor bij de borrel 

Deze gerechten zijn vegetarisch
*  Deze gerechten kunnen ook vegetarisch besteld worden



DRANKENKAART

BIEREN

Jupiler tap 2,75

Jupiler ½ liter 5,50

Jupiler malt 3,25

Hertog Jan 

pilsener 3,00

Hertog Jan 

weizener 6,50

Hertog Jan 

Bastaard 3,25

Seizoensbier 3,75

Leffe blond 3,75

Leffe bruin 3,75

Leffe tripel 4,00

Leffe Royal 

divers 4,25

Goose Island 4,25

Hoegaarden 

wit/rose  3,75

Bellevue Kriek 3,75

Palm 3,75

Liefmans 3,75

Corona 4,00

Duvel 4,00

Radler 0% of 2% 3,25

KOUDE DRANKEN  

Flesje frisdrank 2,50

IJsthee 2,75

Red bull 3,25

Diverse sappen 2,75

Verse jus d’orange 3,75

Chocomel 2,75

Melk 2,25

Huiswijn rood/wit/rose

Per glas 4,00

Per fles 19,50

Prosecco 4,50

Hugo 4,50

Aperol Spritz 5,00

Port/Sherry/

Vermouth 4,00

Spatjes vanaf 4,00

Jenevers vanaf 2,75

Likeuren vanaf 6,00

Cognac vanaf 6,00

Whiskey’s vanaf 6,00

Warme dranken

Koffie 2,50

Espresso 2,50

Dubbel espresso 3,75

Cappucino 2,75

Cafe au lait 2,75

Latte Macchiato 3,00

Thee    2,50

Warme 

chocolademelk 3,00

Met slagroom  +1,00

After-diner 

coffees  7,50


