
SOEPEN EN SALADES
Soep van de maand, informeer bij één van onze collega’s

Groninger mosterdsoep, met spekjes en prei €  5,50

Gerookte zalm salade, met rode ui, komkommer, tomaat, 
ei, kappertjes en een yoghurt dilledressing

€  14,50

Westerwoldse salade, met zongedroogde tomaat, rode ui, 
mozzarella, paprika, gerookte ham, zonnebloempitjes en balsamico dressing  

€  11,95

Carpaccio van rund, met rode ui, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, 
rucola, parmezaan, tru� elmayonaise en brood

€  11,95

BROODJES
Meergranen bol brie, met walnoten en honing €  8,75
Stokbrood � let americain, met ei en rode ui €  8,95
Stokbrood warme beenham, met gesmolten kaas en 
honingmosterdsaus

€  8,95

Meergranen bol gerookte zalm, met rode ui, roomkaas
 en kappertjes

€  9,95  

Stokbrood gezond, met ei, tomaat, ham, kaas en rauwkost €  8,25
Stokbrood carpaccio, met rode ui, pijnboompitjes, rucola, parmezaan, 
tru� elmayonaise

€  9,50

Broodje speciaal, met salami, tomaat, ui, paprika, pesto en 
kaas uit de oven

€  9,25

Runderburger, met sla, ui, tomaat, augurk, kaas en een huisgemaakte saus €  10,25
Klassieke tosti, met beenham, kaas en ketchup €  4,95
Tosti salami, met kaas, tomaat en ketchup €  5,25
Broodje frikandel of kroket, met saus €  4,75
Broodje vegetarische kroket, met Groninger mosterd €  4,95

BORRELGARNITUUR
Portie bitterballen, met Groninger mosterd €  6,95
Portie mini frikandellen, met mayonaise €  5,50
Mini loempia’s, met chilisaus €  5,50
Gemengde bittergarnituur, met curry €  7,25
Mozzarella sticks, met chilisaus €  7,75
Broodplankje, met aioli, kruidenboter en tapenade €  7,50
Borrelplankje, met droge worst, oude kaas, fuet, bittergarnituur, olijven en 
nootjes

€  17,50

Portie gemarineerde olijven €  7,50

IJS EN NAGERECHTEN
Sundae, chocolade, aarbei, kersen of karamel €  5,95
Advocaatje, met vanille ijs en slagroom €  5,95
Vanille ijs, met slagroom €  5,50
Kinderijsje, met slagroom, discodip en aardbeiensaus €  4,25
Chocolade brownie, met karamelsaus, vanille ijs en slagroom €  6,50
Huisgemaakte tiramisu, met slagroom (alcoholvrij) €  6,00
IJsmacaron, ijsvariant van de klassieke macaron gevuld met roomijs en 
een swirl van roodfruit roomijs en passievrucht coulis

€  7,75

Coupe Aardbeien, met ijs en slagroom
(seizoen gebonden)

€  7,50

Alle ijsjes zijn ook in het klein verkrijgbaar



WARME LUNCHGERECHTEN
2 rundvlees kroketten, met wit of meergranen brood en 
Groninger mosterd

€  8,75

2 frikandellen, met wit of meergranen brood en mayonaise €  7,95
2 vegetarische kroketten, met wit of meergranen brood en 
Groninger mosterd

€  8,95

Uitsmijter beenham, met kaas €  8,75
Uitsmijter Scharzwalder, met kaas €  8,75
Uitsmijter gerookte zalm, met rode ui €  12,25
Huisgemaakte saté v/d haas, met stokbrood en kruidenboter €  13,50

PLATES
Plates worden geserveerd met een frisse salade en friet

Visplate van de week, informeer bij één van onze collega’s

Malse biefstuk, met kruidenboter of een champignonroomsaus €  19,75
Beenhammetje 250 gram, met een honingmosterd saus €  18,50
Varkensschnitzel, met champignonroomsaus of gebakken ui, paprika 
en kaas

€  15,75

Huisgemaakte saté v/d haas, gemarineerd naar eigen familie recept €  15,95
Runderburger, met sla, kaas, tomaat, augurk, ui en  een huisgemaakte saus €  14,95
Sappige kipspiesjes, met chilisaus, gebakken ui en paprika €  16,50
Tagliatelle gerookte zalm, met pesto, rucola, rode ui, kappertjes, 
zongedroogde tomaatjes en kruidenkaas

€  16,95

Knapperige vegetarische loempia, geserveerd met chilisaus €  13,75
Bietenburger, met sla, ui, kaas, tomaat en een huisgemaakte saus €  15,95
Kinderplate (keuze uit frikandel, kroket, kip� ngers of schnitzel), 
met friet, salade, appelmoes en een verrassing

€  8,75

Warme groente van de dag, vanaf 17:00 uur €  4,00

VERSE PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel, met stroop en poedersuiker €  6,75
Pannenkoek Nutella, met slagroom €  7,75
Pannenkoek naar keuze, ham of jam of spek of appel of kaas € 8,00
Pannenkoek, zelf samenstellen uit bovenstaande opties 
(maximaal 3 ingrediënten)

€ 8,50

VOOR DE KLEINE ETERS
Schnitzel, met champignonroomsaus, salade en friet €  9,95
Sappige kipspies, met chilisaus, ui, paprika, friet en salade €  10,25
Huisgemaakte saté van de haas, geserveerd met friet en salade €  9,95
Uitsmijter beenham, met kaas, 1 snee brood en 2 eieren €  6,00
Uitsmijter Schwarzwalder, met kaas, 1 snee brood en 2 eieren €  6,00
Rundvlees kroket, met brood, boter en mosterd €  5,75

FRIET EN SNACKS
Friet mayonaise €  4,50  
Friet joppiesaus €  4,50
Friet curry €  4,50
Friet tomatenketchup € 4,50
Friet pindasaus €  4,50
Friet oorlog (mayonaise/pinda) €  4,50
Friet speciaal €  4,50
Friet met pulled pork, bbq saus en koolsalade €  9,50
Friet met tru� elmayonaise en parmezaan €  6,00
Friet met gebakken spekjes, ui, curry en mayonaise €  5,50
Groninger eierbal, met een mosterdmayonaise €  4,25
Frikandel €  2,75
Kaassou�  é € 2,75
Kroket, met Groninger mosterd €  2,95
Vegatarische kroket, met Groninger mosterd € 2,95
Frikandel speciaal €  3,25
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