
Menu

Coupe vanille                                                                           
Coupe mokka                                                                              
Coupe chocolade                                                                        
Coupe aardbei (seizoen)                                                          
Coupe brésilienne                                                                     
Dame blanche                                                                             
Banana split                                                                             
Pipo ijsje                                                                                    

        Ijsjes

Gebakken zalm, quinoa en zeekraal                                    
Kabeljauw, seizoensgroenten en tuinkruidensaus         
Paling in ’t groen                                                                    
Scampi (8 stuks)
 - lookboter, lookroom, kokos/groentencurry                                 

 

Kinderspaghetti                                                                        
Kipfilet, appelmoes en frietjes                                             
Curryworst met frietjes                                                         

    Desserten 

   Kinderkaart

Visgerechten

Chocolade moelleux                                                                  
- Supplement Ijs                                                                            
Panna cotta van rode vruchten                                            
Warme appeltaart                                                                      
-Supplement Ijs                                                                            
Soepje van kiwi met vanille ijs                                           

To live a full life, 
you have to fill 

your stomach first.

€22,50
€24,50
€21,50

€22,00

€6,00
€11,00
€7,00

€8,50
€1,00
€7,00
€5,50
€1,00
€6,50

€6,50
€6,50
€7,00
€8,50
€8,50
€8,50
€9,00
€4,50



Bitterballen (8st)                                                                         
Mini loempia’s (8st) (veggie)                                                      
Calamares — gepaneerde inktvis / verse tartaar / citroen          
Kaasblokjes                                                                                     
Salamiblokjes                                                                                

Croque monsieur                                                                           
Croque madame                                                                               
Croque hawai                                                                                 
Wrap gerookte zalm en kruidenkaas                                       
Wrap italiaanse ham en pesto                                                   
Focaccia tonijnsalade                                                                 

Broodje van de week                                                                     

Carpaccio rund                                                                            
Kaaskroketten (2st.)                                                                  
Garnaalkroketten (2st.)                                                           
Duo kaas en garnaalkroketten                                               
Tataki van tonijn met sesam, wakamé en beukenzwam   
Scampi (5) met groentencurry                                                
Vegetarische carpaccio met pesto en buffelmozzarella    

Salade geitenkaas met spek en appel                                      
Salade kort gebakken tonijn                                                  
Salade pikante kip                                                                      
Salade brie en noten (veggie)                                                    

(Onze salades worden geserveerd met brood)

Wok scampi                                                                                
Wok kip                                                                                       
Wok rund                                                                                    

Sauzen: soja/sesam, kokoscurry of pikant
Rijst of noodles

Speltgranen met groenten en sojaballen                          
Cannelloni ricotta en spinazie                                            
Rijstwok met groentjes en tuinkruiden                         

 

Rundssteak met fris slaatje                                                  
Varkenshaasje met seizoensgroenten                                 
Filet Pur ‘Holsteiner’   ±250 gr                                             
- Gegrilde Filet pur met warme groenten                                     
Videe met fris slaatje                                                             
Parkhoeve Black Angus Burger 
- Broodje, black angus, bacon, kaas, ui, ijsbergsla                    

Sauzen: champignonroomsaus, peperroomsaus, bearnaise, lookboter
Aardappelgerechten: frietjes, kroketten, puree, zoete aardappel frietjes

Bites to share Voorgerechten

Klein hongerke

        Soep

Tomatensoep met balletjes                                                        
Dagsoep                                                                                          

(Onze soepen worden geserveerd met brood)

      Salades

       Pasta

Tagliatelli scampi met curry en appel                                   
Spaghetti Bolognese                                                                   
Mezzalune Vitello, 
gestoofde prei en olijfolie “Valderrama”                           

Wokgerechten

  Vegetarisch

Vleesgerechten

€8,50
€8,00
€8,50
€6,50
€6,50

€9,50
€10,50
€11,50
€12,95
€12,50
€15,90

€12,50

€7,00
€6,50

€15,50
€14,50
€16,95
€15,50
€17,00
€15,00
€12,50

€17,95
€23,50
€17,00
€16,50

€20,50
€14,95

€16,95

€18,50
€16,00
€15,50

€24,95
€23,50

€32,50
€22,50

€23,50

€18,50
€16,50
€19,50


