
 

 

  MENUKAART 
Beste gast, 

Wat hebben we uitgekeken naar het moment dat we u weer mogen ontvangen!  

 

Kunt u uw lievelingsgerecht niet vinden? Niet getreurd! Vraag het onze medewerker of laat het ons een dag van tevoren weten 

en wij proberen dat te regelen.  

 

KOUDE VOORGERECHTEN 

Schwarzwälder Schinken    €12,00 

met meloenballetjes en een traan van Balsamicosiroop  

 

Carpaccio van Biologische runderlende   €12,50 

 met rucola, basilicumolie en Parmezaanse kaas  

 

Ambachtelijk gerookte Ierse zalm   €12,50            

met wasabimayonaise, rode ui en limoen 

 

 

WARME VOORGERECHTEN 

Warm stokbrood      €5,25 

met aïoli, tapenade en kruidenboter     

    

Champignons au beurre     €9,00 

gebakken champignons met ham en prei    

      

3 huisgemaakte geitenkaaskroketjes   €9,50 

met rode uienchutney     

   

3 huisgemaakte garnalenkroketjes   €9,50 

met cocktailsaus      

  

Ajam chili      €8,25 

gefrituurde kipstukjes met huisgemaakte chilisaus 

 

Groninger mosterdsoep     € 6,50 
met spekjes, appel en bieslook 

 

VLEESGERECHTEN 

Drie mini schnitzels    €18,75 

met keuze uit: champignonroom-, peper-, pinda- of ketjapsaus 

                                    

Drie mini schnitzels 'Maison'    €18,75 

met gebakken champignons, knoflook, rode ui, tomaat en verse 

pepers, gegratineerd met kaas   

    

Drie mini schnitzels 'Minerva'   €18,75 

Gegratineerd met ham en kaas. Met champignonroomsaus  

 

Pan Westerbroek     €20,50 

Pannetje gevuld met biefstukpuntjes met keuze uit: 

champignonroomsaus, - of pindasaus,-  pepersaus of ketjapsaus 

 

Varkenshaasmedaillons       €19,00 

met keuze uit: champignonroom-, peper-, pinda- of ketjapsaus           

 

SALADES 

      Klein/Groot 

Klassieke Caesar salade    € 9,50/15,50 

met gerookte kip, croutons, ui, ei, ansjovis, mosterdmayonaise en 

Parmezaanse kaas  
 

Salade “Tiède”     € 11,00/16,50 

Salade met ambachtelijk gerookte Ierse zalm, kappertjes, rode ui, 

gegrild spek, komkommer, gefrituurde uienringen en balsamico 

vinaigrette 

 

Salade Geitenkaas    € 9,00/15,50 

Sla met witlof, appel, radijs, komkommer, cherrytomaat, ui, 

avocado, geitenkaas, walnoten, honing en frambozendressing 

 

 

VISGERECHTEN 

Gebakken Zalmfilet     €22,00 

 met remouladesaus, bospeen en citroen    

Drie gebakken sliptongen    €25,25 

met remouladesaus   

Alle hoofdgerechten (behalve de asperges) worden geserveerd met 

sla, twee dagverse groenten, frietjes en gebakken aardappels. 

   Vegetarisch  

    Vegetarisch verkrijgbaar 

 

 

 

 
Smids pannetje      €19,00 

Pannetje gevuld met stukjes varkenshaas met keuze uit: 

champignonroomsaus, - of pindasaus,-  pepersaus of ketjapsaus  

 

Kipfilet 'Madrid'      €18,25 

kuikenborst gegratineerd met kaas, gebakken champignons, ui, 

tomaat en peper   

Gewokte kipschotel     €17,50 

met ui, pepers, champignons, tomaat, rijst en ketjapsaus 

Tournedos 'Hussarde'    €29,00 

met gebakken champignons en kruidenboter   

 

Varkenshaasmedaillons 'Gorgonzola'   €20,75 

met gebakken champignons, knoflook, rode ui, tomaat en verse 

pepers, gegratineerd met gorgonzola 

 



 

 

 

 

KINDERMENU 

Frites met frikandel, vissticks óf kipnuggets.  €4,75 

Inclusief mayo, ketchup of appelmoes 

 

 

 

 

ASPERGES  (Verkrijgbaar vanaf 8 mei tot half juni, 

indien voorradig) 

Aspergesoep      € 6,50 

met beenham en peterselie  

 

Aspergekroketjes    € 9,75 

met mayonaise van beenham en bieslook en lotuswortelkrokantje  

 

Asperges ‘ Flamande’     € 19,00 

7 asperges met beenham, gekookte ei, roomboterjus, peterselie 

en Charlotte aardappelen  

 

Asperges  ´Vegan”     € 19,00 

7 aperges met tofu en boterjus  

 

 

 

Aanbevolen 

Onze huisgemaakte mayonaise op basis van biologische 

eieren       €1,00 

 

 

SPECIALS (minimaal 3uur van te voren te reserveren) 
 

High Tea     €17,50 

Onbeperkt thee (of koffie) drinken met heerlijke lekkernijen: 

Sandwich met ambachtelijk gerookte zalm • Sandwich met 

huisgerookte kipfilet • Scone met jam en geslagen room • 

Arretjescake • Lime-cheesecake • Mini moorkop • 

Chocoladetruffel • Nougat • Boterkoek van witte chocolade • 

Mini-saucijzenbroodje • Quiche Lorraine 

 

Borrelschaal (2 pers.)    €45,00 

Stokbrood • Boter, kruidenboter, aioli en tapenade • Olijven • 

Huisgemaakte cassavechips • Belegen kaas, komijnekaas en 

roombrie • Salami, droge worst en Ardennerham • 

Schwarzwalder Schinken met meloen • Spiesje met mozzarella, 

cherrytomaat en basilicum • Wrap met carpaccio, 

pijnboompitten, basilicumolie, Parmezaan en rucola • Gerookte 

zalm • Groninger mosterdsoep • Kipsaté • Gehaktballetjes • 
Quiche Lorraine. Inclusief een fles rode wijn. 

 

 

VEGETARISCHE GERECHTEN 

Gewokte tofuschotel     €18,00 
met ui, pepers, champignons, tomaat, rijst en ketjapsaus  

Vegetarische couscous    € 18.00 
met groenten en gebakken brie  

 

KLEINE GERECHTEN 

Club sandwich zalm    € 9,75 

Torentje van brood met gerookte zalm, remouladesaus, 

 tomaat, rode ui, kappertjes, gekookt ei en ijsbergsla 

 

Panini met beenham en oude kaas  € 8,00 

 

Luxe “12 uurtje”     € 11,50 

Combinatie van roombrie, gerookte zalm, Schwarzwalder 

Schinken met meloen,  roerei en een Van Dobben kroket met 

mosterd en broodjesassortiment.  

 

Uitsmijter “Groningerland”     € 10,00 

met ham, kaas, gebakken champignons, ui en huisgemaakte 

huzarensalade. Keuze uit wit of bruin brood 

 

Saté “Ajam”      € 13,50 

Spies van vers gemarineerde kipfilet met kroepoek, komkommer, 

frietjes en satésaus 

 

Kip “Pikant”      € 10,00 

Pikante kuikenborstfiletreepjes met gebakken champignons, ui, 

paprika, taugé, verse pepers, sla, geserveerd met frietjes en 

chilisaus  

     

 

DESSERTS 

 

Dame Blanche      € 7,00 

Vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 

Sorbet Royal      € 7,25 

Vanille-, aardbeien- en pistacheroomijs met vers fruit, 

aardbeiensaus en slagroom  

 

Boerenjongens “in de pot”    € 7,25 

Wekpotje van vanille-, boerenjongens- en karamelroomijs en 

slagroom  

 

Mont Blanc     € 7,75 

Vanilleroomijs, chocoladesaus, advocaat en slagroom  

 

Verse aardbeien, vanille ijs en slagroom   € 7,75 

Crème brûlée     € 7,00 

met nougat, pistache ijs en slagroom  

 

                  

 


