
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgerechten 
Broodplankje     6.50 
 Twee vers afgebakken broodjes, 
 huisgemaakt kruidenboter en  pesto 
Mosselen gebakken in kruidenboter 8.50 
 met roerbakgroenten  
Gamba piri – piri     9.75 
  Pittig gemarineerde gambas met  
  peper, knoflook en ui 
Geitenkaas salade     8,75 
 Lauwwarme geitenkaas met   
  o.a. honing en honingmosterd dressing 
Griekse salade       8,75 
 Feta, olijven, croutons en pittenmix 
 met een frisse balsamico dressing 
 

Soepen 
Uiensoep      6,50  
 Met crouton van kaas en verse kruiden 
Pomodori soep      6,50 
  Met een punt focaccia  

 
 

r 
Voor onze kleine gasten 
Poffertjes      5,00 
Pannenkoek naturel   6,00 
Kinderpatatje    5,00 
  kroket, frikandel of kaassoufflé  
   & appelmoes 
Patat ‘ Paasdal ‘     6,50 
  met snack naar keuze,  
  gekruide frietjes en vers fruit 

 g 
Je kinderfeestje vier je bij ons al 
vanaf 9,75 per kindje, inclusief 
eten!  

�
e  

Broodjes  

Broodje  ‘Paasdal’ O     6,50 
  Kaas, paprika, tomaat, komkommer 
Broodje Hawaï       6,50 
  Ananas, kaas en ham 
Broodje Caprese O     7,50 
  Mozzarella, tomaat, pesto 
Broodje Chevre O      7,50 
  Geitenkaas, honing, noten 
Broodje Beenham     7,50 
  Beenham, honing-mosterdsaus 
Tosti  ham en kaas     4,50 
 

 
 

Voor bij de borrel 
Broodplankje     6,50 
Bitterballen   8 stuks 7,00 
Bieterballen O   8 stuks 7,00 
Mini-Loempiaatjes O  8 stuks 7,00 
Mini-Kaassoufflés O  8 stuks 7,00 
Bittergarnituur   16 stuks 10,00 

Snacks 

Kroket, frikandel of kaassoufflé  2,50 
Broodje kroket of frikandel   3,50 
Patat met saus naar keuze O  2,75 
  Ketchup, curry, mayonaise 
Patat oorlog of speciaal O   3,00 
Broodje hamburger    6,50 

Uitsmijters  
Uitsmijter met kaas, spek of ham 7,50 
Uitsmijter ‘ Paasdal ‘      8,50 
  kaas, ham en spek 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beslag van onze pannenkoeken 
wordt gemaakt van biologische eieren, 
melk en vers gemalen tarwe van 
korenmolen de Zandhaas in Santpoort.  

Q  
Pannenkoek naturel O    6,00 
 
Appelpannenkoek  O    7,50 
Appel met rozijnen en kaneel O   8,50 
Appel met spek en rozijnen O    8.50 
Appel met spek, ham of kaas   9.00 
Appel met spek en kaas    9,00 
Appel met spek en ham    9,00 

 
Geitenkaas met honing  O   9.00 
Vers fruit met framboos- of chocosaus O 9.50 
Gember met kaas O    9.50 

Poffertjes O     5,00 
  met boter en poedersuiker 

fgh 

Kaaspannenkoek O    8.00 
Kaas met ananas  O    8.50 
Kaas met ham of spek    8.50 
Kaas met tomaat en ui O   9,00 
Kaas met ham en spek     8.50 
Kaas met ui, champignons en paprika O 9.00 
 
Spekpannenkoek     8.00 
Spek met ham     8.50 
Spek met champignons en ui   8,50 
Spek met kaas en ananas   9,00 
Spek met champignons en ananas  9.00 
Spek met ui, champignons, paprika en kaas.       10.50 
             P 

  Liever geen gluten?  
Speciaal voor onze gasten met een 
allergie of dieet bereiden wij onze 
pannenkoeken ook glutenvrij. Ons beslag 
hiervoor mengen wij met boekweit-, 
rijst-, en maismeel. Ook beschikken wij 
over lactosevrije melk.  

Hoofdgerechten 

Saté van de haas    18,50 
  op eigen wijze gemarineerde stukjes  
  varkenshaas, huisgemaakte pindasaus 
  pinda’s en kroepoek  

Hamburger      18,50 
  Malse runderhamburger met huis- 
  gemaakte kruidige tomatensalsa op 
  een afgebakken sesambol 

Schnitzel       18,50 
  225grams Varkensschnitzel  
  keuze uit geitenkaas of zigeunersa 

 

 
 

Gebakken mosselen     18,50 
  Mosselen gebakken in kruidenboter 
  met verse roerbakgroenten en  
  ravigotesaus  
Gamba piri-piri      18,50 
  Pittig gemarineerde gambas.  
  met pepers, knoflook en ui 
Schelvis filet     21,50 
  Gebakken schelvis met dillesaus    
Wijting filet       21,50 

 Met rijke remouladesaus  
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Maaltijdsalade Geitenkaas O  17,50 
  Lauwwarme geitenkaas, honing 
  en honingmosterd dressing 

Maaltijdsalade Grieks O   17,50 
  Feta, olijven, croutons , pittenmix  
  en frisse balsamico dressing 
 
 
 
 

Vegetarische saté O    18,50 
  Satéballetjes op basis van soja,  
  met kroepoek en pinda’s 

Avocadoburger O    18,50 
  knapperige avocadoburger met 
  huisgemaakte spirulina saus geserveerd 
  op een afgebakken sesambol 
Paddenstoelenpasta O   18,50 
  Romige paddenstoelensaus op basis van 
  oesterzwam, shiitake en kastanje   
  champignons  

Gebakken Camembert O    17,50 
  met saus van rode veenbessen 
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Nagerechten 
Vanilleijs met slagroom   5,00 
  2 bollen vanille ijs met verse slagroom 
Dame Blanche    6,00 
  2 bollen vanille ijs, chocoladesaus 
  en verse slagroom 
Coupe ‘ Paasdal ‘     7,00 
  2 bollen vanillie ijs, advocaat, 
  caramelsaus en verse slagroom 
Lemon Dream     7,50 
  Limoncello sorbet ijs met meringue, 
  en mangosaus  
Sorbet      7,50 
  1 bol aardbeienijs, 1 bol vanille ijs, 
  verse slagroom, vers fruit 
Lava Cake     8,00 
  Warm zacht chocolade cakeje 
  met vloeibare vulling en sweet&salty 
  caramel ijs 
 

 


