
STOKBROOD MET KRUIDENBOTER    5,00

STOKBROOD KAAS      6,00
met kruidenboter en gesmolten kaas    

CARPACCIO                   12,50
Met Rucola ,Parmezaanse  kaas, pijnboompitten, 
Charrels dressing met truffel en toast        

GARNALEN CHARRELS                  9,95                                                                                                                   
In verse room met knoflook,en pepertjes    
 
GARNALEN PIL PIL,                    11,50
Met Knoflook, pil pil kruiden en peterselie    
 
BRUSCHETTA        7,50
Met tomaat, bieslook en Parmezaanse kaas    

CHAMPIGNONS OP TOAST      8,95
gebakken in de kruidenboter,                                                            

KIPPENLEVER                            8,95
Met gebakken met ui en spek      
 
HUISGEMAAKTE SOEPEN

KREEFTENSOEP                 8,95
met een scheutje cognac      
 
UIENSOEP                  6,95
Gegratineerd met brood en kaas      
            
TOMATENSOEP       5,50
met Parmezaanse kaas                                                                       
                                                                                                                                       

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Menu

ONZE OSSENHAAS-BIEFSTUK
Wij gebruiken Ierse ossenhaas die wij zelf snijden.  Waarom hebben wij 
gekozen voor Ierse ossenhaas? De runderen staan het gehele jaar gras te 
grazen in de prachtige bergen en heuvels van Ierland. De combinatie van 
lekker gras grazen en veel beweging zorgt voor een goede vetverdeling en 
een intense smaak. Die smaak ontstaat omdat het dier het gehele jaar in 
beweging is en met zorg wordt groot gebracht. Alleen met uiterst noodweer 
worden de dieren naar binnen gehaald. Voor ons ook reden tot eerlijk vlees 
omdat het dier zeker minimaal 5 top jaren in vrijheid heeft  gekend.

IN OUDERWETSE JUS     23,95
BALI -JUS MET SAMBAL     24,50
KNOFLOOK -JUS      24,50
TRUFFELS -JUS       25,50
Ouderwetse jus aangemaakt met truffel                                                                   

STROGANOFF -SAUS     24,75
CHAMPIGNON- SAUS     24,75
PEPER- SAUS       24,75
SPECIAAL        25,50
met ui, champignons en spek                                
CHARRELS         25,75
met ui, champignons ,spek  en sambaljus                    
VLAMMENSAUS       25,75 
met paprika ,champignons ,ui en vlammensaus        
KOBUS        26,50
met kippenlever ,ui, champignons en spek                  

WILT U EEN MAATJE MEER? 
Voor € 8,00 kunt u een Xl versie van bovenstaande 
variaties bestellen.

VIS & GARNALEN     
 
SLIPTONG        21,50 
gebakken in de roomboter met huisgemaakte 
remouladesaus              

ZALMFILET (NOORSE)       19,50 
op de huid gebakken met huisgemaakte hollandaisesaus    

GARNALEN PIL PIL,      18,50 
met knoflook en Spaanse kruiden in de olie

SPECIALS       
SPARERIBS DE BOERDERIJ     19,75  
In huisgemaakte marinade                                                                        

SCHNITZEL MET ZIGEUNERSAUS    17,95  
vers gepaneerde schnitzel        

SCHNITZEL SPECIAAL      19,50  
met ui, champignons, spek , gegratineerd met kaas 

ARGENTIJNSE RIB-EYE MET KRUIDENBOTER                     24,50 
KIP SATÉ       17,50  
met huisgemaakte pindasaus en kroepoek  

KIP VLAM       19,50  
OSSENHAAS SATÉ      22,50  
met huisgemaakte pindasaus       

STEAK TATAAR VAN OSSENHAAS    22,50  
gemarineerd met Charrels  saus, mosterd en Worcester saus      

STEENGRILL (MINIMAAL 2 PERSONEN)    
   
VLEES         22,50          
diverse soorten vers gesneden vlees, 3 sauzen, ui,   
paprika, salade en patat          

VLEES & VIS       24,00  
diverse soorten vers gesneden vlees en vis , 3 sauzen, ui, 
paprika salade  en patat         

KINDERMENU        9,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met patat, 
salade, appelmoes en dag verse groente. 

Mocht uw één van deze bijbehorende gerechten niet willen 
geef het door aan de bediening zo voorkomen 
wij voedsel verspilling.           

Extra bij te bestellen

Gebakken aardappeltjes   4,00
Zoete patat met truffelmayo  5,00
Stroganoff     3,00
Champignon pepersaus  3,00
Pindasaus    2,50
Knoflooksaus    2,00
Ketchup    1,00


