Hoofdgerechten
Specials

Biefstuk

standaard medium rare gebakken						
								
SPARERIBS “DE BOERDERIJ“
						 		XL

			17,50

de lekkerste						

BIEFSTUK OSSENHAAS 				21,95 28,50

LOCKDOWN MENU
AFHALEN & BEZORGEN

in ouderwetse jus			

BIEFSTUK OSSENHAAS “BALI” 			

22,50

29,00

BIEFSTUK OSSENHAAS “SPECIAAL” 		

23,95

30,95

met ouderwetse jus en sambal		
met ui, champignons en spek

WOENSDAG T/M ZONDAG

Vis & Garnalen

BESTELLEN
VANAF 14.00 UUR

ZALMFILET 						18,50

070 - 320 10 60

gebakken op de huid met huisgemaakte
remouladesaus

OF VIA WHATSAPP

GARNALEN (PIL PIL) 				
16,95
met knoflook en rode pepertjes				

06 - 2200 49 62

In the box!
Een mix van patat, salade en uw
favoriete vleesgerecht in een box.

STOKBROOD 				
4,50
met kruidenboter							
CARPACCIO 				

CARPACCIO XL				

met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelsaus

TOAST MET CHAMPIGNONS 		

gebakken in kruidenboter 					

GEBAKKEN KIPPENLEVER 		

met ui en brood						

GARNALEN “CHARRELS” 			

lekker romig en pittig						

SCHNITZEL 							16,95
met zigeunersaus 						
SCHNITZEL “SPECIAAL” 					19,50
met ui, spek, champignons en kaas				
KIPSATÉ 250 GRAM 						16,50
met heerlijke pindasaus en kroepoek				
SATÉ VAN OSSENHAAS 					18,95
met heerlijke pindasaus en kroepoek				
MEATPLATTER, (minimaal 2 personen)
een mix van verschillende soorten vlees		

p.p 27,50

GOURMETSCHOTEL (minimaal 2 personen)

p.p 17,50

ossenhaassaté, spareribs en rib-eye

met á la minute vers gesneden vlees inclusief stokbrood,
sauzen, ui en paprika

Voorgerechten

met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelsaus

RIB-EYE 							23,50
met kruidenboter						

10,50
18,50
7,95
8,95
8,95

KEUZE UIT DE VOLGENDE GERECHTEN;
SPARERIBS BOX					17,50

met patat en salade

RIB-EYE BOX						17,50

WEEK SPECIAL					

wisselend menu, check onze facebookpagina! of website

dagprijs

Al onze hoofdgerechten en specials worden geserveerd
met patat en salade.
Gebakken krieltjes + €3,50

Voor de kids

met patat en salade

KIPNUGGETS met patat en sausjes			

7,50		

OSSENHAAS-SATÉ BOX				17,50

FRIKANDEL met patat en sausjes			

6,50

met patat en salade

KIPSATÉ BOX						15,50

met patat en salade

Heeft u andere wensen m.b.t. onze menukaart?
bel ons 24 uur van te voren.

