Voorgerechten / Appetizers
1.1

Nacho’s / Nachos

4,20

Nacho’s met huisgemaakte salsa, guacamole en gesmolten
kaas
Nachos with homemade salsa, guacamole
and melted cheese
1.2 Bruschetta / Bruschetta

4,50

Bruschetta met tomaat en basilicum
Bruschetta with tomato and basil
1.3 Caesar Salade /Caesar Salad (ook vegetarisch)
Salade met kippendij, ei, cherry tomaat, Parmezaanse kaas,
croutons en huisgemaakt dressing
Salad with chicken, egg, cherry tomato, Parmesan, croutons and
homemade dressing. (Also vegetarian)

4,80

1.4 Mexicaanse salade /Mexican Salad(vegetarian)
Salade met nacho’s, zongedroogde tomaten, mais, bonen
en huisgemaakte chilidressing
Salad with crumbled nachos, sundried tomato’s, corn, beans and
homemade chili dressing

5,10

1.5 Soepen van de Dag / Soups of the Day
Elke dag 2 van de onderstaande soepen. Vraag de bediening
Every day 2 of the soups below. Ask the crew

4,50

1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57

Mosterd soep op basis van room en grove mosterd /
Mustard soup based on cream and coarse mustard
Geroosterde paprikasoup / Roasted paprika soup
Gevulde groentesoep / Stuffed vegetable soup
Champignonsoep / Mushroom soup
Tomatensoep / Tomato soup
Kippensoep / Chicken soup
Pompoen soep / Pumpkin soup

1.6 Broodmandje met kruidenboter en tapenade(4)
Bread basket with herb butter and tapenade (4 pieces)

4,50

Hoofdgerechten / Main courses
Vegetarisch / Vegetarian
2.1

Vegetarische lasagne / Vegetarian lasagna

9,50

Vegetarische lasagne met spinazie, rucola en pijnboompitten
Vegetarian lasagna with spinach, rucola and pine nuts
2.2

Bietenburger

(of andere vegetarische burger.)
Vraag de bediening voor de keuze van vandaag.

9,50

Red beet burger (or other vegetarian burger. Ask the crew)

Vis / Fish
3.1

Fish ‘n chips

11,50

Lekkerbekje met ravigotte saus
White fish with ravigotte sauce
3.2

Zalm / Salmon

11,50

In de oven gebakken zalm met oven gebakken groenten
(Optioneel: Romige citroensaus en bimi)
Crispy skin salmon with vegetables from oven. ( Optional: Creamy lemon sauce and bimi)

Vlees / Meat
4.1

Runderburger / Beef burger

11,50

Runderburger op brioche bol met truffelmayo en Remeker kaas
Beef burger on brioche bun with truffle mayo and Remeker cheese
4.2

Kipburger / Chicken burger
kipburger met huisgemaakte saus
chicken burger with homemade sauce

11,50

4.3

15,00

Hertenbiefstuk / Deer Steak
Hertenbiefstuk met saus naar keuze
(pepersaus/champignonsaus)
Deer steak with sauce of your choice
(pepper sauce/mushroom sauce)

4.4

Spareribs

13,50

Spareribs met smokey bbq saus
Spareribs with smokey bbq sauce
Deze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade of groente
These main courses are served with French fries and salad or vegetables

Voor de kinderen / For the kids
5.1

4,50

Friet met kipnuggets / Fries with chicken nuggets
Friet met kip nuggets, frikandel of kroket + appelmoes
Fries with chicken nuggets, frikandel or croquette + apple sauce

5.2

Pannekoek of poffertjes / Pancake or mini pancakes

5.3

Extra bij te bestellen / to order extra
Extra portie friet of extra bakje Salade

4,50

2,00

Extra portion fries or extra bowl of Salade

5.4

INTERNATIONAAL MENU

17,50

Iedere Woensdag hebben we een nieuw internationaal menu
(op reservering)
Every Wednesday we have an international menu available (on reservation)

• Voorgerecht /appetizer
• 1 Drankje naar keuze (huiswijn / normale bieren en frisdranken)
1 Drink of choice included: (house wine / normal beers and juices)

• Hoofdgerecht (Keuze uit niet of wel vegetarisch)
Main course non vegetarian or vegetarian

• Nagerecht / dessert
• Koffie, cappuccino, thee / coffee, cappuccino or tea.
Niet in combinatie met andere acties / not in combination with other promotions

Nagerechten / desserts / tussendoortjes
6.1

Caramel sundae

5,50

Caramel sundae
6.2

Huisgemaakte cheesecake

4,50

Homemade cheesecake
6.3

Mango ijs met kokos

5,00

Mango ice with coconut
6.4

Huisgemaakte brownie

4,20

Homemade brownie
6.5

Huisgemaakte appeltaart

4,50

Homemade applepie
6.6

Toetje (vanille/chocoladevla met slagroom)

3,75

Dessert ( vanilla/chocolate custard with whipped cream)
6.7

Kaasplankje

5,00

Cheese platter
6.8

Zoetplankje

5,00

Sweet platter
6.9

Verse slagroom / fresh cream

0,75

Fresh whipcream

Ontbijt / Breakfast
7.0.

English Breakfast

7,00

1 egg, 1 sausage, Portion of beans, Tomato
2 Toast brea, Bacon
7.01

Broodje Omelet ( wit of bruin brood)
Omelet on 2 slices of bread

6,00

Lunchkaart / Lunch
Belegde broodjes / Sandwiches
7.1

6,00

Lunters 12 uurtje / Lunters Noon

Krentebrood met boter, roggebrood met kaas. Koffie, thee of (karne)melk
Raisinbread with butter Rye bread with cheese. Coffee, tea, milk or sourmilk
7.2

7,00

BLT Bacon lettuce tomato
Casinobrood of volkorenbrood met bacon, sla en tomaat
Casino bread or whole wheat bread with bacon, salad and tomato

7.3

7,00

Chicken club sandwich
Casinobrood of volkorenbrood / Casino bread or whole wheat

7.4

Pistolet brie, honing, walnoten en rucola

7,00

Pistolet brie, honey, walnuts and rucola
7.5

Grote Caesar Salade /Big Caesar Salad (+vegetarisch)

6,50

Salade met kippendij, ei, cherry tomaat, Parmezaanse kaas,
croutons en huisgemaakt dressing
Salad with chicken, egg, cherry tomato, Parmesan, croutons and
homemade dressing
7.6
7.7

Grote Mexicaanse salade /Big Mexican Salad
(zie voorgerechten)

Zalm Risotto
Risotto met citroenmascarpone, tuinbonen en gerookte zalm
Risotto with lemon mascarpone, horse beans and smoked salmon

Soepen van de dag / Soups of the day

(zie voorgerechten)

6,50
6,50
4,50

Warme gerechten
8.1
8.2

Broodje kroket / Croquette sandwich
English Roll / Getoost bolletje met saucijs en ei
Toasted roll with sausage and egg

8.3

8.4

Huisgemaakt Broodje bal met Jus, gekarameliseerd, met ui en kaas

4,50
6,00
6,00

Homemade grandma’s meatballs on a baguette with gravy, caramelized.
With onion and cheese

Broodje Omelet ( wit of bruin brood)
Omelet on 2 slices of bread.

6,00

Dranken / Drinks
Warme dranken
Koffie crème
Crème coffee
Espresso
Espresso
Dubbele espresso
Double espresso
Cappuccino
Cappuccino
Latte machiato
Latte macchiato
Thee
Tea
Verse munt thee
Fresh mint tea
Warme chocolademelk
Hot chocolate
Advocaatje met slagroom
Lekker bij de koffie toch?

Frisdranken / Sof t drinks
1,80
1,50
2,50
2,20
2,80
1,20
2,20
2,20

2,10

Kraanwater
Tap water
Spa Rood
Sparkling water
Spa Blauw
Still water
Verse sinaasappelsap
sinasappelsap
Orange juice
Appelsap
Apple juice
Coca Cola / Zero / Light
Coca Cola / Zero / Light
Sinas / Sinas Zero
Orange / Orange Zero
Cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemmon
Rivella
Ice tea perzik / green / mango
Ice tea peach / green / mango
Melk
Milk
Karnemelk
Buttermilk (sour milk)
Fristi
Drinkable yogurt
Chocomel
Chocolate milk

0,00
1,20
1,20
3,50
2,50
2,10
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00

Bier / Beer
Radler
Hertog Jan
Heineken
Grolsch
Corona

Alcohol vrij / Non alcohol
2,80
2,80
2,80
2,80
3,60

Speciaal Bier / Special Beer
Westmalle Tripel
Hertog Jan Grand prestige
Hoegaarden Witbier
Grolsch Beugel 450 ml
Affligem Blond
Affligem Dubbel

4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50

Bier Glutenvrij
3,60
Bavaria Glutenvrij
Klein Duimpje Zevenmijlslaarzen 4,00

Radler 0 %
Heineken 0 %
Hertog Jan 0 %
Affligem Blond 0 %
Affligem Witbier 0 %
Bavaria IPA 0 %
Apple Bandit Cider 0 %

3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50

Port / Sherry / Vermout
Grahams white
Port
Grahams red Port
Grahams red Port
Tawny

3,50

Sandeman medium
sherry
Sandeman dry sherry
Martini white
Martine red

3,50

3,50
4,50

3,50
3,50
3,50

goudblonde India Pale Ale (7% alc. vol.).

Lokale Speciaalbieren van de Heidebrouwerij
Vlinderblond 6,2 % Een bloemig en citrusachtig aroma in de neus
4,50
met een zweem van sinaasappel op de tong.
4,50
Bijenblond 6.2 % Door de licht moutige smaak van lokale gerst en het
gebruik van echte Veluwse honing is dit een prettig doordrinkbaar bier met
een bijzonder karakter
4,50
Valk IPA 7,5 % Een krachtige India Pale Ale. Het bier is bitter en kruidig van
smaak en ambachtelijk gebrouwen uit lokale gerst, drie hopsoorten en pale mouten
4,50
Everzwijn tripel 8,5 % Een stoere, krachtige, lichtblonde Tripel.
Het bier is gebrouwen met lokale gerst
4,90
Edelhert donker 9 % Een smaakvolle Quadrupel. Ambachtelijk gebrouwen
met lokale gerst, lichte en donkere moutsoorten
4,50
Oehoe donker 7,5 % Dit donkere bockbier heeft een volle,
zachte afdronk met een vleugje koffiesmaak
4,50
Wolf witbier 4,8 % Een heerlijk witbier met tonen van citrus
4,90
Tulips craft Beer 6% Het enige biertje in Nederland met een ode aan de tulp

Wijn Kaart
Huiswijn wit droog/ white wine of the house dry
een droge witte Zuid-Afrikaanse Wijn, van de westkaap

glas 3.80

Huiswijn wit halfzoet/ white wine of the house semi sweet
een halfzoete witte Zuid-Afrikaanse Wijn, van de westkaap

glas 3.80

Huiswijn rood droog/ red wine of the house dry
een droge rode Chileense Wijn, Merlot

glas 3.80

Huiswijn rose droog / rose wine of the house dry
een droge Zuid-Afrikaanse rose, van de westkaap

glas 3.80

Wijnen van het huis Salentijn in Argentinië:
Salentein Selection Sauvignon Blanc SC 2021 75 cl (Wit)

fles

24,50

Salentein Barrel Selection Malbec 2019 75 cl (Rood)

fles

21,50

Salentein Portillo Sauvignon Blanc SC 2021 75 cl (Wit)

fles

19,50

Salentein Portillo Malbec SC 2020 75 cl (Rood)

fles

19,50

Salentein Elevado Blanco SC 2020 75 cl (Wit)

fles

16,50

Salentein CB Primus Malbec 2018 75 cl (Rood)

fles

46,50

Salentein Brut cuvee exceptionelle 75 cl (Rose)

fles

21,50

High Tea / Tuttenclub J
(Only reservation one day in advance)

15,00 pp
(op basis van 4 personen, bij minder of meer worden de hoeveelheden aangepast)

•
•
•
•

Huisgemaakte smoothie van vers fruit
Diverse macarons en muffins
Stukjes Appeltaart en Cheesecake
Heerlijke brownies

***
• Soepje van de dag
• Wrap met zalm en roomkaas
• Bruschetta
• Mini bolletjes met kaas en pesto
***
• Mango ijs met kokos en caramel sundae
• Diverse chocolaatjes en bonbons
Met een ruime keuze uit gewone thee, vruchten thee en verse munt thee.
Onze chefs laten hun creativiteit iedere dag weer gaan, zodat er altijd
iets speciaals wordt geserveerd.
Ons assortiment kan hierdoor iets afwijken.

High Beer
(Only reservation one day in advance)

15,50 pp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse olijven
Harde worst
Gerookte zalm met saus
Oude kaas met dip
Bonbon van carpaccio met truffelmayo en Parmezaan
Bruschetta
Mini quiche met groenten
Toast met brie
Choco lolly
Macaron
Proeverij van 3 lokale speciaal bieren (3 x 16 cl)

High Wine
(Only reservation one day in advance)

17,50 pp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rauwe hamrolletjes gevuld met roomkaas
Bruchetta
Olijven
Ham met meloen
Prikkers met mozzarella, cherrytomaat en basilicum
Charcuterie (fijne vleeswaren)
Stukjes quiche
(Stokbrood met) verschillende soorten kaas
Dadels met roomkaas en spek
Biefstukpuntjes
Wrap met gerookte zalm en creme cheese
Toastje Brie met walnoten en honing
Proeverij van 3 luxe wijnen (3 x 5 cl) van Salentein

