Hoofdgerechten (vana f 17. uur te bestellen)
00

Vleesgerechten
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met friet en seizoensgarnituur
Stoere burger! (250 gr.)
Huisgemaakte burger van onze houtskoolgrill, met oude kaas, gekarameliseerde
rode uien, bacon, tomaat, augurk en salade

€ 17,50

Saté van de haas (200 gr.)
Gemarineerde varkenshaas met satésaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes
en huisgemaakte aardappelsalade volgens Oma’s recept

€ 18,50

Ossenhaas (180 gr.) “Parade paartje onder het rund”
Botermalse tournedos uiteraard van onze Mibrasa houtskoolgrill
geserveerd met peper-roomsaus

€ 24,75

Boeren kip van onze rotisseur
½ braadkip van het platteland met huisgemaakte appelcompote en keuze uit
milde of spicy secret kruidenmix

€ 18,00

Mouton
Botermalse schapenhaasjes uit New Zeeland van onze mibrasa houtskoolgrill
met honing- thijm saus

€ 23,00

Veluwse eendenborst
Op de huid, krokant gebakken eendenborst met rode- portsaus

€ 18,50

Hip hanged steak (220 gr.)
Gemarineerde Ierse Rundersteak, kruidenboter en krokant gefrituurde uiringen

€ 19,50

Varkensrack
Gepekelde en gemarineerde, malse varkensrack met ribbeen uiteraard bereid
in onze Mibrasa houtskoolgrill

€ 18,00

* extra bij te bestellen
Gebakken aardappelen € 3,50 of frisse groene salade € 3,50

gewoon gastvrij genieten

Hoofdgerechten (vana f 17. uur te bestellen)
00

Visgerechten
Zalm pesto
Op de huid gebakken zalmfilet met pesto, linguini, en gewokte spinazie

€ 18,50

Roodbaars
Mediterrane roodbaarsfilet uit onze mibrasa houtskoolgrill met
groene kruiden, limoen en zongedroogde tomaat

€ 18,50

Oud nieuws!
Krokant gebakken schelvis, met frisse limoenmayonaise en gebakken aardappelen

€ 17,50

Vegetarische gerechten
Thaise groene curry (vegan)
Pittige groene Thaise curry met vegetarische kipstukjes, boordevol groente
en natuurlijk geserveerd met witte rijst

€ 18,50

Eigenwijze groenten Roti (vegan)
Heerlijke huisgemaakte roti met zoete aardappel, pittige groenten en zoete
kokosboontjes en geserveerd met een brood pannenkoekje

€ 18,50

Risotto
Rode bietenrisotto, met dungesneden venkel met een vleugje limoen, doperwtjes,
aubergine, nootjes en geitenkaas

€ 17,50

Noord Afrikaanse Tajine (Vegan)
Stoofpotje van zoete aardappel, pompoen, groenten, huisgemaakte
kikkererwtenballetjes en ras-el-hanoutkruiden

€ 18,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en seizoensgarnituur.

Wij verzoeken u, om als groep niet apart af te rekenen, maar één gezamenlijke
rekening per reservering/tafel te voldoen. Dit scheelt u én ons een hoop tijd!

gewoon gastvrij genieten

