
 
 
Ontbijt: 
(tot 12:00 uur te bestellen) 
 

Griekse yoghurt met cranberry’s €   5,00 
Croissant en kaiserbolletje €   7,00 
met apart een plakje ham, kaas, boter en jam 

Complete ontbijtplank *  €  13,50 
croissantje, kaiserbolletje, ham, kaas, jam, 
boter, gekookt eitje, fruit, een glaasje jus 
en een kopje koffie of thee 

* extra kopje koffie, thee of glaasje jus  €   1,80 
 

Soepen: 
(van 11:00 tot 16:00 en als voorgerecht bij het diner) 

Pomodorisoep met pesto en broodjes €  7,20 
Huisgemaakte erwtensoep €  8,50 
met roggebrood en bacon 

Bospaddenstoelensoep  €  8,50 
vegetarisch of met spekjes 

Mediterrane vissoep  €  9,95 
met visfilet, garnalen, brood en aïoli  
 

Broodjes:  
(van 11:00 tot 16:00) 

Ham en kaas op meergranenpistolet €  7,50 
met salade, basilicumdressing en ei 

Oude kaas op donker brood met  €  8,00 
pesto, pijnboompitjes en zontomaat 

Gedroogde ham op donker brood  €  8,50 
balsamico, rucola en zontomaat 

Tonijnsalade op maïsbrood   €  9,50 
Sandwich zalm en geitenkaas €  9,50 
op donkerbrood met duindoornmosterd 

Mexicaanse hamburger  € 10,00 
op een flaguette met groentes en salsa  
Gebakken paddenstoelen € 10,00 
met knoflook, rucola en ‘Lytje Pôle’, 
geserveerd met donker brood  

 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! De meeste 

gerechten kunnen wij voor u aanpassen.  

Kruisbesmetting van allergenen kunnen 

we nooit 100% tegengaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salades: (te bestellen als klein of  groot) 

(van 11:00 tot 16:00) 
Geserveerd met brood en boter. Eventueel aan te 
vullen met frites of aardappelreepjes voor €1,50) 
 

Vegan Salad kl. € 10,00    gr. € 15,50 
Salade met roergebakken groentes, kidneybonen en 
tomaat met Mexicaanse kruiden 
 

Geitenkaas:  kl. €  10,00  gr. € 15,50 
met zontomaat, asperge, walnoten, meloen, dadel, rode 
ui, vijgen en truffeldressing 
 

Couscous salade kl. €  10,00  gr. € 15,50 
met feta, komkommer, tomaat, olijven, rode ui, 
geroosterde paprika en basilicumdressing 
(kan ook veganistisch) 
 

Kipsalade  kl. €  10,00  gr. € 15,50 
gemarineerde kipreepjes op een salade met noten, 
grapefruit, kiwi, blauwe kaas en cranberrydressing  
 

Zeebaarsfilet kl. € 15,00 gr. € 20,00 
op de huid gebakken op een salade met tomaat, venkel, 
rode ui, garnalen en een dressing van waddenmosterd 
 

Gegrilde coquilles kl. € 15,00 gr. € 20,00 
op een salade met gerookte paling, groene asperge, 
tomaat, gekookt ei  en mosterddressing 

 

Luxe vissalade kl. € 20,50 gr. € 28,50  

(minimaal 2 pers., prijs per persoon) 
salade met verschillende soorten gebakken vis, 
gamba’s, coquilles, gerookte vissoorten, garnalen, 
tonijnsalade en broodjes met aïoli 
 

Desserts: 
Griekse yoghurt met cranberry’s €  5,00 
Vers fruit met sorbetijs en slagroom €  6,50 
Stoofpeertjes    €  7,50 

met kaneelijs, cranberry’s en slagroom 

Chocolademousse     €  8,50 
met fruit en slagroom  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lunchgerechten: 
(van 11:00 tot 16:00) 
 

Pasta met bospaddenstoelen € 15,50 
in een romige saus met truffel en Parmezaan 

Saté van malse varkenshaas € 15,50 
met een atjarsalade, brood en seroendeng 

Gegrilde varkens rib-roast € 19,50 
met salade, frites en tomatenboter 

Gebakken scholfilet  € 19,50 
met salade, frites en ravigottesaus 

In olijfolie gebakken gamba’s € 20,00 
met knoflook, kruiden en limoen 

Wildpeper met aardappelpuree € 22,50 
en compote van stoofpeertjes 

 

Kindergerechten 
Stokbroodje ham of kaas €  4,00 
kan ook uit de oven 

Tomatensoep of erwtensoep €  4,00 
Salade    €  5,00  
met mozzarella, tomaat en komkommer 

Frietjes met appelmoes en mayonaise €  4,00 

Poffertjes   12 stuks €  5,50 

met smarties & poedersuiker 24 stuks €  9,00 
Snack en friet    €  8,70 
met salade, mayonaise en appelmoes 
keuze uit: frikadelletjes, bitterballen 
kipnuggets, vissticks en kaasstengels 

Kinderhamburger met friet €  9,20 
met salade, appelmoes, curry en mayo 

Scholfilet met friet  € 11,00 
met salade, appelmoes, mayo en knoflooksaus 

Pasta bolognese met kaas klein €  8,70 
    groot € 11,00 
Kinderijsje of schatkistje €  3,00
   

We hebben ook kleurplaten voor de kinderen! 

 

 

 
 
 

Borrelhapjes: 
(tijdens het diner in overleg) 
 

Kruidige borrelnotenmix €  4,50 
Knoflookolijven   €  4,80 
met feta en zontomaat 
Tomaten- en kruidenboter €  6,00 
met broodjes   
Aïoli met broodjes   €  4,50 
Tzatziki  & pesto met broodjes €  6,50 
Tonijnsalade met broodjes  €  6,50 
Tapenades met broodjes  €  8,00 
olijventapenade, pesto, tzatziki en tomatenboter 

Gamba’s    7 stuks € 12,50 
in knoflookolie met brood  13 stuks € 20,00 
Warme nacho’s    €  6,80 
met kaas,  guacamole & salsa    

Kruidige aardappelreepjes  €  5,00 
met aïoli en chilli  
Rundvleesbitterballen  8 stuks €  6,20 
    16 stuks € 12,00 
Vegetarische frituurhapjes €  5,80 
8 stuks; keuze uit loempiaatjes en kaassticks,  
half/half kan ook 

Mix frituurhapjes (min. 2 pers.) €  2,80p.p. 

p.p. een bitterbal, frikadelletje, loempia en kaasstick 
 

 

Lekker Borrelen:  
(minimaal 2 personen, prijzen per persoon) 

Kaasplank     €  7,00p.p. 
5 lekkere kaasjes met broodjes 
Mediterraan plankje  €  11,50p.p. 

met gedroogde ham, olijven, verschillende 
worstsoorten. tapenades en kaasjes 

Plankje van de chef  €  16,50p.p. 
laat u verrassen… 

 

Als u bij ons wilt dineren, raden wij u aan om te 

reserveren. Wij zijn voornamelijk een dagzaak en 

onze keuken heeft geen vaste sluitingstijde


