
 

 

 
 

Tomatensoep    €  6,00 
geserveerd met een breekbroodje 
& boter     
 
Mosterdsoep    €  6,00 
geserveerd met een breekbroodje 
& boter     
 
Ambachtelijke Croquetten   €  7,25 
met brood   
 
Balgehakt met brood   €  9,00 
 
Saté met brood    €  9,00 
 
 
* Keuze uit ambachtelijk wit of bruin brood   

 
 

 
 

 

Uitsmijter ham/kaas   €  8,00 
 
Uitsmijter rosbief   €  8,20 
 
Uitsmijter a la Marco   €  9,00 
champignon, ui, paprika, ham & kaas 

 
Boerenommelet   €  8,00 
 
 

* Keuze uit ambachtelijk wit of bruin brood  

 
 

 

 
       

Geitenkaas salade   € 12,50 
met komkommer, rode ui 

gemarineerde tomaatjes, spek & honing 

 

Zalm Salade    € 12,50 
met gamba’s, komkommer, rode ui, 
olijven & kappertjes 
 

Salade beef     € 14,00 
Met biefstukreepjes, teriyakisaus, champ- 
Ignon en sesamzaad 
 

Carpaccio salade   € 14,50 
met rucola, pijnboompitjes, 
Parmezaanse kaas & pesto dressing 
 
 
Al onze salades worden geserveerd met een waldkornbol  

            

 
    

    

 

Ham of kaas     €  4,70 
Gezond     €  5,90 
Brie warm of koud     €  6,00 
Filet American met ui    €  6,00 
Gerookte zalm & roomkaas   €  6,60 
Tonijnsalade     €  6,60 
Carpaccio     €  8,00 
Brunch roerei met tomaat & spek   €  6,00 
Warmvlees met champignon, ui   €  6,20 
Shoarma met sla & saus naar keuze  €  7,60 
Grutte Pier gehaktbal, sla, gebakken ui   €  7,70 
& pindasaus 
 
* U kunt kiezen tussen een stokbroodje, italiaanse bol of 
waldkornbol. 

 

 

 
Warme beenham    €  6,20 
met honingmosterdsaus 

Hawaii      €  6,00 
Brie, honing & walnoten   €  6,00 
Brie, tomaat & pesto    €  6,00 
Ham, brie & ananas    €  6,20 
* U kunt kiezen tussen een stokbroodje, italiaanse bol of 
waldkornbol. 

 

 

 
Jelambert Beefburger    €10,00 
100% Black Angus beefburger geserveerd op  
een Italiaanse bol met mayonaise, sla, tomaat, 
augurk, komkommer, rode ui, spek, ketchup  
& crispy bacon 
 

Carpaccio     €  8,00 
italiaanse bol met carpaccio, gemengde sla, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & pesto 
 
 
 

 
Tosti ham/kaas    €  5,50 
Tosti Hawaii     €  5,60 
Tosti brie, tomaat & pesto   €  6,00 
Tosti zalm, roomkaas & ui   €  6,75 
Tosti van het moment     

 

 

 
 
 

    HARDE BROODJES EVEN WAT WARMS 

UIT DE OVEN 

MAALTIJDSALADES 

TOSTI’S 

LEKKER EITJE 

SPECIAL’S 



 
 
 

 

 
 

Tomatensoep    €  6,00 
met een breekbroodje & boter 
 

Mosterdsoep met spekjes  €  6,00 
met een breekbroodje & boter 
 
 

Stokbrood met kruidenboter  €  4,25 
 
 
 

 

 

  Vlees 
 
Grutte Pier    € 16,50 
gehaktbal met gebakken ui 
& pindasaus 
 

Jouster Schnitzel    € 17,50 
met paprika, champignon, ui & spek 
 

Biefstuk    € 17,50 
Medium gebakken geserveerd met een 
Gebakken ui en champignons 
 

Kipsaté     € 17,75 
huysgemaakte kipsaté met pindasaus 
& kroepoek 
 

Shoarma ( kip of varken )  € 16,00 
Met gebakken ui, champignons en paprika 
 

Lamskotelet     € 18,00 
geserveerd met huisgemaakte kruidenboter 
 

Varkenshaasje    € 18,75 
Gevuld met brie en spek 
 

Fries stoofpotje   € 16,50 
Gestoofd in rode wijn champignons 
En ui  
 

Spareribs    € 17,75 
Huisgemaakte spareribs 
 
(onder voorbehoud van druk en zetfouten 26-10-2022) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Vis 
 

Gambaspies    € 18,40 
geserveerd in knolookolie 
 

Kibbeling / lekkerbekje  € 16,50 
Gefrituurde kibbeling met eigengemaakte 
 ravigotesaus 
 

Kabbeljauwfilet   € 19,00 
Geserveerd met een romige mosterdsaus 
 

Makreelspies     € 18,00 
Geserveerd met een verse pesto 
 
 

Vegetarisch 
 

Geitenkaasje    € 15,50 
een boerengeitenkaasje met honing 
& walnoten 
 

Vegetarische hamburger  € 15,50 
Geserveerd met gebakken ui, champignon 
En paprika (vegan) 
 

Vegetarische Rendang  € 15,50 
Huisgemaakte vegetarische Indonesische  
stoofvlees   
 

Falafel     € 15,50 
Geserveerd met een pitabroodje 
 
 
Al onze plates worden geserveerd met een gemengde salade 
& gebakken aardappelen. (behalve de Rendang die is 
geserveerd met rijst) 
 
 
 
 
 
 

 

Naturel     €  6,50 
Ham & Kaas    €  8,25 
Spek     €  8,25 
Rozijn en appel   €  8,50 
 
 

VOORGERECHTEN 

HOOFDGERECHTEN 

PANNENKOEKEN 


