Hoofdgerechten
Specials

Biefstuk

standaard medium rare gebakken						
									
							
XL
BIEFSTUK OSSENHAAS 				23,95 31,00
BIEFSTUK OSSENHAAS 				24,50 31,00

RIB-EYE 							25,50
met kruidenboter						

BIEFSTUK OSSENHAAS “BALI” 			

24,50

31,00

SCHNITZEL 							18,95
met zigeunersaus 						

BIEFSTUK OSSENHAAS		

24,50

31,50

SCHNITZEL “SPECIAAL” 					21,50
met ui, spek, champignons en kaas				

BIEFSTUK OSSENHAAS “SPECIAAL” 		

25,00

32,00

BIEFSTUK OSSENHAAS “CHARRELS” 		

25,50 32,50

KIPSATÉ 250 GRAM 						17,50
met heerlijke pindasaus en kroepoek				

BIEFSTUK OSSENHAAS “VLAMMENSAUS”

25,50 32,50

SATÉ VAN OSSENHAAS 					21,50
met heerlijke pindasaus en kroepoek				

BIEFSTUK OSSENHAAS “TRUFFELJUS” 		

25,50 32,50

VEGA-BURGER, DE ALLERLEKKERSTE!			

met ouderwetse jus en sambal		

		

met stroganoff of champignon pepersaus
met ui, champignons en spek

met ui, champignons, spek en sambal

Voorgerechten

met paprika, ui en champignons

STOKBROOD 				
5,00
met kruidenboter							
STOKBROOD 				

met gesmolten kaas en knoflook

CARPACCIO 				

met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelsaus

6,00
11,95

p.p 28,50

SLIPTONGEN 						22,50

STEENGRILLEN (minimaal 2 personen)		

p.p 18,50

9,95

GARNALEN “CHARRELS” 			

9,95

Voor de kids

BRUSCHETTA 				

7,50

KIPNUGGETS met patat en sausjes				

met tomaat, knoflook, bieslook en parmezaanse kaas			

met á la minute vers gesneden vlees

met vis p.p 22,50

ZALMFILET 							21,50

GEBAKKEN KIPPENLEVER 		

lekker romig en pittig						

ossenhaassaté, spareribs en rib-eye

gebakken in roomboter met huisgemaakte remouladesaus

met knoflook en rode pepertjes				

met ui en brood						

19,50

Vis & Garnalen

8,95

TOAST MET CHAMPIGNONS 		

KIPFILET “VLAMMENSAUS” 				19,50

met paprika, gebakken ui, champignons			

MEATPLATTER, (minimaal 2 personen)
een mix van verschillende soorten vlees		

gebakken op de huid met huisgemaakte remouladesaus

gebakken in kruidenboter 					

			18,50

de lekkerste						

in knoflook jus			

Menu

SPARERIBS “DE BOERDERIJ“

in ouderwetse jus			

GARNALEN (PIL PIL) 					19,95

Al onze hoofdgerechten en specials worden geserveerd
met patat en salade.
Gebakken krieltjes 			
+ €3,50
Zoete aardappel met truffelmayo + €5,00

7,50		

FRIKANDEL met patat en sausjes				6,50
SPARERIBJE met patat en sausjes				9,50
SATE’TJE met patat en sausjes				8,50		
			

Eat Drink & Enjoy!
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