
vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur

Diner
Ham of kaas

Ham en kaas

Ham en kaas en ananas

Zalm heksenkaas

Ham, kaas of spek

Ham en kaas

Spek en kaas

Gerookte zalm

SOEPEN

4,75

7,75

5,50

9,25

6,25

9,25

Salades / broodje
Salade tonijn 
wasabi mayonaise en sojadressing 

Salade paling
met toast

Salade kip 
kip teriyaki

14,50

14,50

13,50

(bruin of wit) 

Carpaccio  rund                 
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

13,50

Street food
Hamburger Somerense Vennen
met spek, ui, champignons, ei, ham, kaas

Hamburger Somerense Vennen  
met frietjes

10,50

12,50

Lunch
Starters

Broodplankje
vers gebakken stokbrood met kruidenboter

Broodplankje luxe
vers gebakken brood met diverse smeersels

Nacho chips basic
chips met gekruid gehakt, gegratineerd in 
de oven

4,75

7,75

3,75

Salade tonijn
wasabi mayonaise en sojadressing 

Salade paling
met toast

Salade kip
kip teriyaki

12,50

11,50

12,50

Carpaccio  rund                                             
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 11,50

Alle voorgerechten worden geserveerd  
met stokbrood & kruidenboter

Soepen

Desserts

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse friet, aardappelgerecht 

en groenten

Panna cotta  
coulis van rode vruchten 

Vanille ijs  
chocoladesaus

7,50

7,95

Vanille ijs 
flensjes en sinaasappelsaus

8,95

Brownie
slagroom en fruit

7,95

TOSTI S

UITSMIJTERS

vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur

Kids

Voorgerechten

Uiensoep
kaascroutons

Broccolisoep
een roosje van gerookte zalm

Tomatensoep
soepballetjes

6,50

5,50

6,50

Soep van de dag
vraag het aan de kok! 5,50

Hoofdgerechten vlees
Varkensoesters   
omwikkeld met ontbijtspek, champignonroomsaus

Kip teriyaki  
met tagliatelle en rucola 

19,50

17,95

Schnitzel Somerense Vennen
spek, ui, champignons en paprika met gesmolten kaas

17,95

Runderbiefstuk
pepersaus

22,50

Hoofdgerechten vis
Zalmfilet  
omwikkeld met ontbijtspek en sojasaus

Kabeljauwfilet   
dillesaus 

18,50

18,50

Pasta van diverse soorten vis 
rucola 

17,95

Hoofdgerechten vegetarisch
Tagliatelle met een groentespies  
tomatensaus

17,95

6,75

11,50

Tomatensoep
met soepballetjes 

Broccolisoep
met een roosje van gerookte zalm

Uiensoep
met kaascrouton

5,50

6,50

6,50

Soep van de dag               
vraag het aan de kok!

5,50

Salade vis
diverse vis soorten

14,50

Soepje van de dag 

Tomatensoep met balletjes

Poffertjes met poedersuiker

Pannenkoek met poedersuiker en stroop

Frites met snack “kies maar uit”

Kinderspaghetti met gehakt in rode saus

Verrassing kinderijsje

Handijsje                                                                 zie cafetaria

3,25

3,25

4,75

5,75

4,75

8,95

4,75

Portie bitterballen

Portie kaas en worst 

Nacho’s gekruid gehakt

Huisgemaakte bitterballen 

Broodplank
eiersalade, heksenkaas, tapenade, tonijnssalade

Kaasfondue voor 2 personen

3,75

6,75

7,95

5,95

7,95

19,95

Vegetarische salade van brie 
met walnoten, honingdressing

13,95


