VOORGERECHTEN
BREEKBROOD

4,-

CARPACCIO

9,-

COURGETTESOEP

6,-

met oude kaas
• keuze uit truffelmayo of
pestodressing
• supplement eendenlever

3,-

UIENSOEP

7,-

GRAVAD LACHS

9,-

met kruidenboter

gegratineerd met oude kaas

PASTEITJE

7,-

klassieke ragout van
kip en paddenstoelen
met bladerdeeg

SALADE VEGGIE

met een champagnevinaigrette, rode biet en
wasabi crunch

GAMBA’S
in een romige knoflooksaus

8,-

met geroosterde groentes,
pompoenpitten, mosterdzaad
en geitenkaas

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

CAMEMBERT UIT DE OVEN

9,-

8,-

gekruide en warm geserveerde
camembert met brood

9,-

HOOFDGERECHTEN
FISH & CHIPS

15,-

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

VEGAN BURGER

15,-

homemade burger van erwten,
bonen en havermout met een
zoetzuur van oerwortel en een
paprika rouille

KAASFONDUE

16,-

geserveerd in boerenbrood
met groentes
• keuze uit de smaken
traditioneel, spicy of truffel

SATE BABI

16,-

van varkenshaas, geserveerd
met atjar van groente, friet en
onze pittige satesaus

KIP, PATAT & APPELMOES

BRETONSE VISSOEP

17,-

rijkgevulde soep geserveerd
met rouille, croutons en friet

STEAK ZUID

18,-

bavette-steak met seizoengroentes en gepofte knoflookjus geserveerd met gepofte
aardappel of friet

USA RIB-EYE

24,-

+/- 350 gr. Rib-Eye van de grill
puur geserveerd met zeezout
en rozemarijn, coleslaw en
baked-potatoe on the side.
Samen delen? Getrancheerd,
inclusief garnituren voor
2 personen, prijs p.p.

15,-

ON THE SIDE
• gepofte aardappel 2,-

17,-

krokante scharrelkip, grove
appelmoes en friet

• courgettesalade met ei 3,• rauwkost 2,• huisgemaakte appelmoes 2,• friet 3,-

LUNCH
TOSTIE OUD ZUID

6,-

keuze uit de smaken
achterham & kaas, brie &
tomaat of pittige kip & kaas

COURGETTESOEP

6,-

PASTEITJE

7,-

klassieke ragout van kip
en paddenstoelen met
bladerdeeg

van kaasboerderij
de Willigen uit Vreeland

UIENSOEP

ZALM & TOAST
7,-

gegratineerd met oude kaas,
geserveerd met brood

UITSMIJTER NATUREL

7,-

met brood

9,-

onze aanrader!
11,-

huisgemaakt gehaktbrood,
courgettesoep en een
broodje Vreelandse kaas

8,-

met brood

GARNALENKROKETTEN

8,-

Gravad lachs met een
champagne-vinaigrette, rode
biet en wasabi crunch en toast

12 UURTJE

geserveerd op boerenbrood
• met kaas of ham 8,• met kaas en ham of
onze carpaccio 9,-

RUNDVLEESKROKETTEN

8,-

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

geserveerd met brood

BROODJE KAAS

BROODJE BELEGD

8,-

SALADE

11,-

keuze uit de smaken Oosterse
Kip, gamba’s of geroosterde
groentes met geitenkaas
• supplement brood & boter 2,-

DESSERTS
KIDS IJSCO

KIDS MENU
4,-

vanille-ijs, slagroom
en spikkels

DAME BLANCHE

8,-

krokante scharrelkipstukken,
grove appelmoes en
natuurlijk met friet

6,FISH & CHIPS

vanille-ijs met onze eigen
choco-saus

APFELSTRUDEL

KIP, PATAT & APPELMOES

7,-

9,-

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

met kaneelijs en vanillesaus

KIDS SPIES
BROWNIE

8,-

varkensspiesje van de
grill geserveerd met groentes
en friet

7,-

KAASFONDUE

van chocolade en noten
met amarenen-ijs

SABAYONNE

9,-

15,-

koude Sabayonne-saus

geserveerd in boerenbrood

met gemarineerd rood fruit

met kinderrauwkost en friet

KAASPLANKJE

9,-

