kleine
kaart

soepen
Tomatensoep (V)							4,Kropslasoep (V)							4,Onze soepen serveren wij met vloerbrood van bakkerij Bökkers.

Tosti’s
Tosti ham – kaas van wit brood					

3,5

Tosti geitenkaas – honing – peper van bruin brood (V)

4,5

Onze tosti’s maken wij met brood van bakkerij Jolink en
serveren we met ketchup.

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

brood
‘Eetkamer’ uitsmijter (V)						8,2 plakken vloerbrood met 3 scharreleieren, ham,
kaas, augurk en tomaat

Twee plakken vloerbrood met rundvleeskroketten		

7,5

Ciabatta gerookte zalm						9,5
met sla, kappertjes, ui en een dressing

Hamburger van Limousinevlees 				

8,5

van Koekkoek Vleesverkoop
met vloerbrood, gebakken ui, champignon en ei

Broodje gezond (V)						7,bruin vloerbrood, achterham, kaas, sla, tomaat,
komkommer, ui en radijs met een dressing

Vloerbrood uit de oven (V)					7,met kruidenboter, ham, tomaat en gegratineerd
met kaas

Het vloerbrood en de ciabatta komen van bakkerij Bökkers.

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

salades
Ceasar salade ‘Hier is ut’ (V)					10,met romaine sla, parmezaanse kaas, knoflookdressing,
gebakken spek en een gekookt eitje

Salade met lauwwarme geitenkaas (V)			9,5
met rode biet en walnoten

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.

BIJ DE KOFFIE
Krentenwegge met roomboter					2,5
van bakkerij Bökkers

Gevulde koek							2,5
van bakkerij Bökkers

Appeltaart								2,75
van bakkerij Overkempe

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

DINER
kaart

VOORGERECHTEN
Tomatensoep (V)							4,5
Kropslasoep (V)						

4,5

Rundercarpaccio 							9,5
met salade en truffelmayonaise

Gefrituurde champignons in bierbeslag (V)			8,met warme knoflooksaus

Ceasar salade ‘Hier is ut’ (V)					8,met romaine sla, parmezaanse kaas, knoflookdressing,
gebakken spek en een gekookt eitje
Salade met gerookte forel						10,met doperwten, radijs en kruiden-limoen dressing

Broodplankje ‘Hier is ut’ (V)					4,5
3 broodsoorten van Bakkerij Bökkers
met kruidenboter en tapenade

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

hoofdGERECHTEN
		

VIS
Gebakken wijtingfilet						18,5
met mosterdsaus
Stoofpotje van diverse vissoorten				

18,-

met o.a. mosselen, groenten, dille en saffraan

VLEES
Yakitori								16,gebakken kippendijen op oosterse wijze,
geserveerd met een frisse koolsalade en teriyaki saus

Gebakken runderentrecôte 					21,van zelfslachtende slager Ter Weele uit Oene
met pepersaus of kruidenboter

Speenvarkenkotelet						18,met rode pesto saus

VEGETARISCH
Groenten stoofpotje met Indiase curry			

14,-

en o.a. paprika, courgette, zoete aardappel,
champignons, uien en kokosmelk

Champignons in bierbeslag					13,met warme knofllooksaus,
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een puntzak friet,
een aardappel gratin en seizoensgroenten.
Onze seizoensgroenten komen van de boerderij van Overkempe.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

NaGERECHTEN
		

Crème brûlée

						6,-

gearomatiseerd met citroengras en
bosvruchten sorbetijs

Cheesecake							6,5
met kokosijs

Koffie/thee ‘Eetkamer’						4,met glaasje advocaat en slagroom, macaron,
chocolade en pepermunt

Ons ijs komt van ijsboerderij de Rosahoeve te Raalte.

KOFFIESPECIALITEITEN
Irish coffee								6,5
met whiskey

Spanish coffee 							6,5
met Licor 43

Italian coffee 							6,5
met Amaretto

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

bier
wijn
borrel
kaart

bieren
OP DE TAP
Hertog Jan Pilsener 5,1%						2,3
Volle, rijke smaak met een aangename bittere afdronk

Leffe Bruin 6,5%							3,5
In de zomermaanden op de tap, wintermaanden in fles
Krachtig en vol, met zoete tonen van karamel en chocolade

OP FLES
ALCOHOLVRIJ BIER 0,0%

Hoegaarden 0,0%							2,5
Verfrissende smaak van Hoegaarden wit,
maar dan zonder alcohol

Hoegaarden Radler Lemon & Lime 0,0%			

2,5

Verfrissende smaak van Hoegaarden radler
lemon & lime zonder alcohol

Hoegaarden Radler Lemon & Lime 2%			

3,3

Mix van Hoegaarden wit met natuurlijk sap van
citroen en limoen

Liefmans Fruitesse 3,8%						3,3
Sprankelend aperobier boordevol fruit

Hoegaarden wit 4,9%						3,Zacht, licht, met tonen van citrus, koriander en sinaasappel

Leffe Blond 6,6%							3,5
Zacht en fruitig, met een vleugje bitterheid en
tonen van vanille

Hertog Jan Karakter 7,5%					2,75
Verrassend krachtig, fruitig, met volwassen bittertonen

bieren
La Chouffe 8%							4,25
Licht hoppige smaak, toetsen van verse koriander en
fruitige accenten

Tripel Karmeliet 8,4%						4,5
Complex, met tonen van citroen en graan

Pauwel Kwak 8,4%							4,25
Kruidig, met gist aroma’s van rood fruit

Duvel 8,5%								4,25
Licht fruitig, droog aroma, welgehopt,
met een licht bittere nasmaak

wijnen
WIT
Pinot Grigio								3,5
Afkomstig van Sicilië van het wijnhuis Pellegrino.
Intens, fris en fruitig

Sauvignon blanc							4,Licht aromatische Chileense wijn van het wijnhuis
Ventisquero van eigen wijngaarden met
certificering “sustainable wine of Chile”

Chardonnay								4,5
Franse wijn van het Domaine de Cibadiès. Soepel,
met tonen van citrus, perzik en vanille

Zoete, witte huiswijn						3,3

wijnen
ROOD
Nero d’Avola en Shiraz						3,5
Afkomstig van Sicilië, wijhuis Pellegrino. Intens en fruitig

ROSÉ
Temperanillo							3,5
Spaanse roséwijn, een aangename, fris, fruitige rosé wijn

bij de borrel
Broodplankje (V)							4,5
3 broodsoorten van bakkerij Bökkers
met kruidenboter en tapenade

Portie bitterballen							7,5
Rundvlees bitterballen, 10 stuks

Vegetarische mix (V)						7,5
Assortiment van 10 stuks diverse kleine snacks

Borrelplank Hier is ut						9,5
Met o.a. worst, kaas, olijven en huisgemaakte lekkernijen

Olijvenmix

(V)							5,-

2 schaaltjes olijven, zoet en hartig

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

