SOEPEN

LUNCH SPECIALS

ROMIGE MOSTERDSOEP | 6,25

RUNDERBURGER | 13,75

Met bacon en crème fraîche

VERSE TOMATENSOEP | 6,25
Met pesto en crème fraîche

VECHTDAL ASPERGE SOEP | 7,25

Malse runderburger met bacon, tomaat,
kaas, truffelmayonaise en frites

FISH AND CHIPS | 13,75

Met beenham, kervel, asperge en crème fraîche

Gebakken kibbeling met remouladesaus, frites en
een frisse salade

BROODPLANKJE + SMEERSELS | 4,95

UITSMIJTER CARPACCIO | 12,95

BROODJES
BEENHAM | 9,75
Baguette met lauwwarme beenham, krokante
uitjes en honing mosterdsaus

CARPACCIO | 10,75
Italiaanse bol met dun gesneden carpaccio,
pijnboompitten, oude kaas en truffelmayonaise

Met sla, oude kaas, pijnboompitten en kruidensaus

BOEREN UITSMIJTER | 11,75
Met ham, gebakken spek, uien, champignons en
paprika

BROOD / PLATE

GEZOND | 9,75

TWEE KROKETTEN | 9,95

Waldkornbol met sla, tomaat, ham, kaas,
komkommer, ei en kruidensaus

Keuze uit: Amsterdamse rundvlees, vegetarische, of
kerrie masala vegan kroketten met vloerbrood
Garnalen kroketten met limoenmayonaise i.p.v. + 2,50

ZALM | 11,75
Waldkornbol met sla, gerookte zalm, avocado,
komkommer, ei en limoenmayonaise

SALADES
CARPACCIO | 13,75
Met truffelmayonaise, oude kaas, pijnboompitten
en zongedroogde tomaat

ZALM | 13,75
Met limoenmayonaise, kerrie bloemkool, ei en
komkommer

FRITES | 2,75
Mandje frites bij uw salade?
Onze salades worden rijkelijk gevuld en
geserveerd met vloerbrood

KIPSATE | 13,75
Malse kippendijen satésaus, atjar en kroepoek
met vloerbrood
extra

FRITES & SALADE I.P.V. BROOD |

4,00

Wegens verwachte drukte op feestdagen hebben wij
een aangepaste menukaart.
Wijzigingen zijn in de drukte helaas niet mogelijk.
Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze
menukaart. Voor allergenen vraag onze
medewerkers.
Het afrekenen van groepen kost ons veel tijd,
daarom is het niet mogelijk apart af te rekenen.
U krijgt een gespecificeerde nota.
Bedankt alvast voor u begrip en eet u smakelijk.

LUNCHEN

3-GANGEN KEUZEMENU | 37,50
KEUZE UIT ONDERSTAANDE VOOR-, HOOFD- EN NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN

VOOR DE VERFIJNDE VLEESLIEFHEBBER

RUNDERCARPACCIO | 11,95

IERSE OSSENHAAS BIEFSTUK (MEERPRIJS 9,95)
± 200 GRAM - GEGRILD - | 34,50

dun gesneden - pijnboompitten - oude kaas truffelmayonaise

HUIS GEROOKTE ZALM | 11,95
panna cotta van Zwolsche mosterd - ingelegde
komkommer - bieslookmayonaise

Met huisgemaakte kruidenboter
Bij alle hoofdgerechten serveren wij een frisse
salade en frites met fritessaus, het garnituur
kunt u kosteloos bijbestellen

SOEP VAN HET SEIZOEN | 8,25

NAGERECHTEN

vraag de bediening naar de seizoenssoep geserveerd met soepstengel

VANILLE ROOMIJS | 8,25

POMODORI TOMATENSOEP | 7,25
Met crème fraîche, pijnboompitjes en
basilicum pesto

BROODPLANKJE | 4,95
Vers gebakken baguette met smeersels

Tipje
huisgemaakte
truffelmayonaise
1,00

Met advocaat, chocoladesaus en slagroom

VECHTDAL AARDBEIEN | 8,25
Gemarineerd en met vanille roomijs en merengue

KOFFIE "EKKELENKAMP" | 6,25
Koffie of thee naar keuze en diverse zoetigheden

HOOFDGERECHTEN

PLATE SERVICE

VIS "SPECIAL" | 23,95

KIPSATE | 17,75

Met bijpassende saus en garnituur

Malse kippendijen met satésaus, atjar, kroepoek,
frisse salade en frites

SCHNITZEL "EKKELENKAMP" | 21,95
Met paprika, spek, ui, champignons en
champignonroomsaus

PARELHOEN | 23,95
filet & rouleau - eigen jus - rode port

GRILL "SPECIAL" | 25,95
Met bijpassende saus en garnituur

Wegens verwachte drukte op feestdagen hebben wij
een aangepaste menukaart.
Wijzigingen zijn in de drukte helaas niet mogelijk.
Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze
menukaart. Voor allergenen vraag onze medewerkers.
Het afrekenen van groepen kost ons veel tijd, daarom
is het niet mogelijk apart af te rekenen.
U krijgt een gespecificeerde nota.
Bedankt alvast voor uw begrip en eet u smakelijk..

DINER

