
 1. Gazpacho van tomaat en watermeloen  
 2. Dagsoep

 4. Nacho’s met cheddar en zure room 
 5. Groentensalade met knolselder sesam dip
 6. Russisch ei met yoghurtdresssing
 7. Aardappelsalade met krokante uiringen en tartaar
 8. Groentenloempia met currydip 
 9. Kaaskroketten met selder en tartaar 
 

 11. Couscous van bloemkool en sardines
 12. Wrap van gerookte zalm met fijne kruiden 
 13. Salade van tonijn met perzik en sla
 14. Kibbeling met citroen en tartaar

 16. Ceasarsalade met croutons 
 17. Antipasti met broodstengel
 18. Italiaanse ham met meloen 
 19. Tartaar van runds met dragon en tuinkers 
 20. Carpaccio van het huis
 21. Kaas en ham kroket met witloofsalade
 

 23. Met duxelle gevulde champignons
 24. Gratin van rode biet en geitenkaas
 25. Curry van wortel en kokos met kikkererwten en rijst
 26. Pasta met tomaat, mozzarella en pijnboompitten
 27. Lasagne van geitenkaas en spinazie 
 
 

 29. Stoofpot van vis
 30. Krokant gebakken scampi met curry en rijst
 31. Rode poon met een puree van geconfijte tomaten
 32. Kabeljauw met puree en beurre blanc
 

 34. Oosterse wok van kip
 35. Videe van de kippenboer
 36. Waterzooi van kip en nicola
 37. Kippenbout uit de oven met barbecue dip
 38. Gebakken kalfsworst met gestoofde venkel 
 39. Frikandel van lams met koriander munt dip
 40. Macaroni met ricotta, ham en prei
 41. Goulash met gerookte paprika en zure room
 42. Gelakt buikspek met gestoofde ui
 43. Kipfilet van het huis
 44. Varkenshaas met champignonroomsaus
 45. Rib-eye met peperroomsaus

mag extra bijbesteld worden

 47. Frieten met mayo
 48. Puree
 49. Rijst 
 50. Warme groenten 
 51. Salade mix
 52. Huisgemaakte ketchup
  

 55. Dame blanche
 56. Crème brûlée
 57. Citroensorbet met mojitosiroop
 58. Chocolademousse
 59. Brownie met zwitserse room
 60. Panna cotta van de gorienberg
 61. Milkshake van banaan en kokos
 62. Rijstpap op grootmoeders wijze
 63. Kaas met uienconfijt
 64. Verse fruitsalade 

ONBEPERKT GENIETEN AAN € 34,50 per persoon (exclusief dranken)

Hoe werkt het concept?
Per ronde mag je maximum twee gerechtjes per persoon uitkiezen. Duid deze gerechtjes aan op het papiertje 
dat op tafel ligt en wij brengen het zo snel mogelijk aan tafel. Daarna kan je een volgende ronde bestellen. Je 
mag zelf kiezen of je liever begint met een dessert, voorgerecht of hoofdgerecht. Je kan gerechtjes bestellen 
tot 22u30. Op de placemat kan je makkelijk bijhouden welke gerechtjes je gekozen hebt. Smakelijk! 
*Indien je gerechtjes bestelt en die niet opeet, brengen wij € 2,00 per gerechtje in rekening.
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Met de kleintjes op stap? 
Vraag naar het Kids Menu!

ALLERGENEN
Bevat lactose           Bevat gluten           Veganistisch           Bevat soja           Bevat vis
  
Ongeschikt bij zwangerschap           Bevat noten           Bevat eieren           Bevat sesam          
Bevat schelpdieren           Bevat schaaldieren          Bevat mosterd         Bevat selderij           
goedgekeurd door de diëtiste
(wij kunnen kruisbesmetting niet voorkomen)  

Duid hier je gekozen
 gerechtjes aan!



Macaroni met kaas en ham     € 6,50
Curryworst met frietjes en snoepgroenten   € 6,50
Spaghetti bolognaise      € 6,50
Kalfsworst met wortelpuree     € 6,50
 

Chocomousse       € 2,50
Dame blanche met slagroom     € 2,50
Vanille ijs met slagroom     € 2,00

KIDS MENU
Tot 12 jaar kan je meegenieten van de gewone kaart voor 
€14,50 per persoon. 
Of kies een gerecht uit onderstaand menu.
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OLIFANT
TOEKAN
LEEUW
ELAND
VOGEL
JAGUAR
HYENA
PANTER
VOS
AREND
RENDIER 
TIJGER


