
VOOR GERECHTEN
BROODPLANKJE                              7
Divers brood met 3 dips

TOMATEN-CRÈMESOEP                   7
Romige tomatensoep met brood en room-
kaas

SEIZOENSSOEP                            7.5
Gezonde wisselende soep met brood en dip 

CARPACCIO EFFE ANDERS         12.5
Met truffelmayo, zontomaatjes en oude 
kaas 

CHAMPIGNONS EFFE ANDERS     9.5
Gebakken in kruidenboter, gegratineerd 
met kaas en knoflooksaus

FRISSE SALADE                           9.5
Gevulde salade met rauwklost en feta

NAGERECHTEN
ZOETE VERLEIDING                 10.75
Plank voor twee met een variatie van onze 
huisgemaakte lekernijen

CHEESECAKE                                8.5
Onze beroemde cheesecake in een dessert 
jasje

WARME APPELTAART                      8
Heerlijk met vanille ijs en slagroom 

ESPRESSO BROWNIE                      6
Smeuige chocolade taart met een vleugje 
espresso 

SEIZOENS TRIFLE                        7.5
Wisselende trifle van drie heerlijke lagen

KOFFIE MET LIKEUR EN               7.5
BREEK CHOCOLADE            
Vraag naar onze likeuren

 DINERDEAL
 Onze dinerdeal is een drie gangen   
 verrassingsmenu, waarbij je vooraf 
 een plankje met diverse voorgerecht-
 jes krijgt, het hoofdgerecht zelf mag 
 kiezen en het nagerecht weer bestaat 
 uit een verrassings plankje van de  
 chef. De kosten hiervoor zijn €13,50
 + de prijs van je hoofgerecht!
    

HOOFDGERECHTEN
DAGHAP                                       14.5
Een dagelijks variërende verrassing van de 
chef

KIPSATÉ                                      17.5
Saté van kipfilet, kroepoek, atjar en         
satésaus

GROENTE CURRY (V)                      18
Een vegan thaise curry met o.a. bloemkool 
en doperwtjes

FALAFEL (V)                                18.5
Oosterse vega schotel met verse falafels, 
pita, tzaziki en gegrilde groenten
 
CLASSIC BURGER                         18.5
Heerlijke runderburger overbakken met 
ui, kaas en bacon, met rauwkost op een    
speltbol

BRIE BURGER                                  19
Runderburger met warme brie, gekruide 
champignons en truffelmayo 

BIET WELLINGTON                      20.5
Zoete aardappel, feta, chapignons en truffel-
mayo

GRIEKSE KIP                               20.5          
Gekruide kippendijtjes met paprika,      
courgette en ui met tzaziki, feta en mini 
pita’s

VISPOTJE                                        21
Pannetje van witvis in een romige saus  

BIEFSTUK DAALS                         23.5
Met romige kruidenboter en gebakken  
champignons 

Al Onze gerechten (m.u.v. de Cur-
ry) worden geserveerd met Oerfriet, 
mayo en warme groenten of salade. 
Wil je liever rijst in plaats van friet? 
Geef het aan ons door.

     Dineren


