VOORGERECHTEN
BREEKBROOD

4,-

met kruidenboter

COURGETTESOEP

GARNALENKROKET
met gefrituurde peterselie
en mosterd-mayonaise

6,CARPACCIO

UIENSOEP

7,-

gegratineerd met oude kaas

PASTEITJE

8,-

7,-

klassieke ragout van
kip en paddenstoelen
met bladerdeeg

9,-

van Limousin uit Loenersloot
met oude kaas en
pijnboompitten
• keuze uit truffelmayo of
pestodressing
• supplement eendenlever 2,-

GAMBA’S

9,-

in een romige knoflooksaus

SALADE VEGGIE

7,-

met geroosterde groentes,
pompoenpitten, mosterdzaad
en geitenkaas

STEAK TARTARE OUD ZUID
geserveerd met kwartelei,
sjalotten, mosterd,
kappertjes, cornichons en
piccalilly-mayonaise

9,-

HOOFDGERECHTEN
FISH & CHIPS

14,-

witvis van de markt in krokant
beslag met een huisgemaakte
remoulade, courgettesalade
met ei en friet

KIP, PATAT & APPELMOES

SATE OUD ZUID

16,-

spies van ossenhaas met
sesam, zoetzure groentes en
onze eigen sate-saus
• keuze uit aardappelgratin of
friet ‘on the side’

15,MOSSELPANNETJE

krokante scharrelkip,
grove appelmoes en
natuurlijk met friet

VEGAN CURRY

15,-

Oosterse curry met peulen,
bimi, paksoi, taugé en rijst
• supplement kip
2,-

KAASFONDUE

16,-

STEAK CHAROLAIS

18,-

steak van het Charolais
rund met seizoengroentes,
aardappelgratin en gepofte
knoflookjus
• supplement eendenlever 2,-

met broodje en groentes
• keuze uit de smaken
traditioneel of spicy

ON THE SIDE (2,- PER PORTIE)
• aardappelgratin		
• rauwkost			
• friet

17,-

met brood, friet, huisgemaakte
remoulade en mosterd-mayo

• courgettesalade met ei
• huisgemaakte appelmoes

LUNCH
BROODJE KAAS

6,-

BROODJE BELEGD

7,-

keuze uit de smaken
carpaccio, pittige kip,
huisgemaakt gehaktbrood
of warme brie

van kaasboerderij
de Willigen uit Vreeland

UIENSOEP
gegratineerd met oude kaas,
geserveerd met brood

COURGETTESOEP

PASTEITJE
7,-

klassieke ragout van kip
en paddenstoelen met
bladerdeeg

7,-

GEROOKTE ZALM & TOAST

geserveerd met brood

TOSTIE OUD ZUID
keuze uit de smaken
achterham & kaas of
portobello & geitenkaas

RUNDVLEESKROKETTEN

8,-

9,-

met limoen-mayonaise

onze aanrader!
7,-

met brood

GARNALENKROKETTEN

8,-

8,-

met brood

12 UURTJE
huisgemaakt gehaktbrood,
courgettesoep en een
broodje Vreelandse kaas

SALADE

OMELET NATUREL

7,-

of met keuze uit de
smaken groente, ham,
kaas of ham & kaas

8,-

9,-

keuze uit de smaken
Oosterse Kip, gamba’s
of geroosterde groentes
met geitenkaas

10,-

DESSERTS
KIDS IJSCO

KIDS MENU
4,-

vanille-ijs, slagroom
en spikkels

APFELSTRUDEL

7,FISH & CHIPS
7,-

van koffie met hazelnoot-ijs

CHOCO GANACHE

7,-

met witte choco-mousse

DAME BLANCHE

met 3 soorten kaas van de
Lindenhoff en appelstroop

8,-

witvis van de markt in
krokant beslag met een
huisgemaakte remoulade,
rauwkost en friet

KIDS SPIES

9,-

van de grill geserveerd
met groentes

7,KAASFONDUE

met huisgemaakte
choco-saus

KAASPLANKJE

7,-

krokante kip strips,
grove appelmoes en
natuurlijk met friet

met kaneelijs en vanillesaus

CREME BRULEE

KIP, PATAT & APPELMOES

broodje, kinderrauwkost
en friet

9,-

16,-

