om te beginnen

na 17 uur

Dun gesneden ossenhaas Carpaccio			

7,5

geserveerd met mascarpone, rucola en truffelcrème

Wildterrine							 7,-

plak wildterrine met huisgemaakte rode uienchutney

Zalm bonbon						 8,5
een creatie van gerookte zalm, ricotta, rode ui
en komkommer

Vega saucijs (V)						 6,5
in bladerdeeg gerolde vega gehakt, geserveerd
met een groene salade

Champignons in bokbierbeslag (V)			

bierbeslag van Hertog Jan bokbier, geserveerd
met een warme, verse knoflooksaus

brood
De klassieke tosti 						

kindergerechten
3,5

ambachtelijk wit casino brood van Bakkerij Jolink,
rijkelijk belegd met jong belegen kaas en ham,
geserveerd met tomatenketchup

Vega tosti (V)						 4,5
ambachtelijk volkoren casino brood van
Bakkerij Jolink met geitenkaas, honing, gemalen
peper en tomatenketchup ‘on the side’
bruin vloerbrood met drie scharreleieren, ham,
kaas, augurk en tomaat

twee ambachtelijke rundvleeskroketten,
geserveerd op vloerbrood met mosterd-mayonaise

Overheerlijke warme beenham			

geserveerd op ambachtelijk vloerbrood met
honing-mosterdsaus

Clubsandwich zalm					

7,-

7,-

8,5

meerdere lagen ambachtelijk wit brood met
kruidenspread, rijkelijk belegd met gerookte zalm,
salade, komkommer en rode ui

Meatball ‘Eetkamer’					

een heerlijke malse gehaktbal, vers gedraaid
van half-om-half gehakt van slagerij Ter Weele,
geserveerd op vloerbrood

6,5

Eetkamers kinder saté					

6,5

spijzen

Kippendijen saté						 9,5
deze saté van kippendijen is heerlijk mals, sappig
en heeft een Aziatische twist, geserveerd met
pindasaus, kroepoek en atjar

Wildstoofpotje						 12,5
stoofvlees van hert, wildzwijn en haas, tezamen
met winterwortel en zilveruitjes

Champignons in bokbier beslag (V)			

9,-

Meatball ‘Eetkamer’					

8,-

Gebakken zalmfilet					

14,5

bierbeslag van Hertog Jan bokbier, geserveerd
met warme, verse knoflooksaus
een heerlijke malse gehaktbal, vers gedraaid
van half-om-half gehakt van slagerij Ter Weele,
met een eigengemaakte jus

de befaamde entrecôte van Slagerij Ter Weele,
geserveerd met een overheerlijke pepersaus

rijke soep met een heerlijk scheutje room en
knapperige croutons

Pompoensoep V)						 4,heerlijk, verse seizoenssoep met pompoen van
Overkempe en feta

Quiche Mediterrannee (V)				

deze smaakvolle quiche is een genot voor wie
vegetarisch wil genieten, rijkelijk gevuld met
geitenkaas, spinazie, zongedroogde tomaat en
gegratineerd met kaas

12,5

Bij onze spijzen serveren wij friet en een groenteloempia.

Salade Caprese V)					 7,5
met rucola en een spies van tomaat, mozzarella
en basilicum

8,-

een gemenge salade met diverse soorten gebakken
paddestoelen, afgemaakt met knapperige spekjes

broodplank
vers en ambachtelijk gebakken brood met een
knapperige korst, geserveerd met huisgemaakte
kruidenboter en tapenade

rijkelijk belegd met tomaat en kaas

Runderentrecôte						 18,5

Tomatensoep (V)						 4,-

3 Soorten brood van Bökkers Mölle (V)		

Pizza van ‘ut Huus’ (V)					 6,-

verse zalmfilet met een rozet van huisgemaakte
kruidenboter

soepen en salades

Eetkamers Herfstsalade V)				

met de keuze uit: kroket, frikandel of kaassouflé

			

Het 12-uurtje						 7,5

vloerbrood met jong belegen kaas en slagers
achterham, salade, komkommer, ui en radijs

Friet met salade (V)					 4,5

heerlijk malse kipsaté met friet, salade en
uiteraard een lekkere pindasaus

‘Eetkamer’ uitsmijter (V)					 8,-

Eetkamers gezonde broodje (V)			

6,5

lekker nagenieten
Crème Brulée						 6,‘in huus’ gemaakte custard met verse vanille,
gekaramelliseerde suiker, met bosvruchten sorbetijs

Meringue ‘Hier is ut’					

6,5

Koffie/thee ‘Eetkamer’					

4,-

Meringue schuimrozetten met advocaat en
hazelnootijs ‘on the side’

4,5

uw gekozen soort koffie of thee, geserveerd
met verrassende zoetigheden

Koffiespecialiteiten					 6,5
koffie met een twist, keuze uit Irish, Spanish,
Italian of French coffee

Onze ijssoorten komen van de Rosahoeve uit Raalte.
Heeft u een allergie? Laat het ons vooral weten!
(V) = vegetarisch of vegetarisch verkrijgbaar.

