
Tomatensoep         5,50

Runderbouillon  4,75

met verse groente

Soep van de dag  5,25

Oerbroodplankje 4,75 

met diverse dips 

Vitello tonato 9,75

dun gesneden rundermuis met tonijnmayonaise

Gerookte zalm  9,75

met rode ui, kappertjes en een romige dressing

Rundercarpaccio  9,75

met diverse slasoorten, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten en truffelmayonaise

Kipsalade  8,75

met mango, avocado en een frambozendressing 

Soepen  

Voorgerechten

DINERKAART   |   17.00 UUR - 20.00 UUR

Stel zelf een 3-gangen menu samen met de gerechten op deze kaart. 

3-gangen diner met soep 27,50

3-gangen diner met een voorgerecht 31,50

3-gangen menu  

met brood geserveerd



Kogelbiefstuk  18,75

met gebakken champignons, ui en warme brie

Spareribs 19,75

met knoflooksaus 

Kip cordon blue 16,75

met kerriesaus

Mixed grill 20,75

varkenshaas, kipfilet, biefstuk en spareribs met champignonroomsaus

Zalm Caprese 18,75

met tomaat, mozzarella en basilicum

Vegetarische lasagne 15,50

met spinazie, geitenkaas en gemengde salade

Varkenshaas  18,75

met champignon roomsaus

Gamba’s  17,75

met pasta en kruidensaus

Alle hoofdgerechten, met uitzondering van de gamba’s met pasta en de vegetarische 

lasagne, worden geserveerd met frites, fritessaus en een gemengde salade

Hoofdgerechten

Dessert
Dame blanche  5,75

Met vanille ijs, koude chocoladesaus

en slagroom

Crème Brûlée  5,75

Met pecan-caramelijs en slagroom

Dessert van de chef  5,75

Koffie De Schatberg 5,75 

met Zaerums koffielikeurtje en iets lekkers

Irish Koffie met whisky  5,75

French Koffie met grand marnier  5,75

Spanish Koffie met Licor 43  5,75

Salade geitenkaas 14,75

met sla, appel, honing en noten

Salade gamba’s en carpaccio 15,25

met diverse slasoorten, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, pijnboompitten 

en truffelmayonaise

Salade gerookte kip  14,25

met diverse slasoorten, mango, avocado, appel, tomaat, rode ui en frambozendressing 

Maaltijdsalades met brood geserveerd
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SoepenSoepen 2,25 

      Tomatensoep 

      Runderbouillon met verse groente

KinderKindergerechten gerechten 
 Poffertjes 4,25 

MoestuinMenuMoestuinMenu        7,50 

      Frietjes 

      Keuze uit: Frikandel, bitterballen, 

       kipnuggets of kaassoufflé 

      Appelmoes, fritessaus & ketchup

  Een gezonde bite

KinderKinderdessert dessert   

        Versierijsje 4,25

Een heerlijk ijsje om zelf te versieren. 

Kies 2 bolletjes ijs: vanille en/of aardbei 

Frites met snack naar keuze, frietsaus en een gezonde bite!        

Keuze uit: 

Frikandel XL 7,75

Hamburger met sla, tomaat, augurk & hamburgersaus 8,25

Ted-menu SPECIAAL VOOR DE TIENERS!


