
lunchgerechten

Lunchgerechten zijn tot 16.30 uur te bestellen. 
Keuze uit wit of bruin versgebakken brood.

Waldkorn gezond • 7,50
Lekker gezond met ham, kaas, sla, tomaat,  
komkommer, rode ui en een frisse dressing

Waldkorn geitenkaas • 7,50  V
Met geitenkaas, honing, walnoten, sla en  
zongedroogde tomaat

Waldkorn carpaccio • 8,-
Met salade-pitjes, Parmezaan, rucola,   
zongedroogde tomaat en pesto of truffelmayonaise

Waldkorn gerookte zalm • 8,-
Met sla, komkommer, rode ui, en een frisse mayonaise

Waldkorn ‘pulled pork’ • 8,-
Licht gekruid varkensvlees met BBQ-saus,  
warm geserveerd

Tosti’s
Tosti kaas • 3,25  V
Tosti ham/kaas • 3,50 
Tosti Hawaï • 4,25

Tosti geitenkaas • 4,75  V
Geitenkaas, tomaat en honing

Tosti pizza • 4,75
Ham, kaas, salami, tomaat en oregano

Klassiekers
2 Bourgondische kroketten op brood • 7,25
Twee rundvlees kroketten op vers gebakken brood

Uitsmijter kaas, ham of ham/kaas • 7,25  (V)
Drie scharreleieren op versgebakken brood

Voorgerechten

Voor- en hoofdgerechten zijn vanaf 17.00 uur te bestellen. 

Turks brood • 3,75  V
Versgebakken met aïoli en tomatentapenade

Rundercarpaccio • 8,50
Keuze uit pesto of truffelmayonaise, met Parmezaan, 
rucola, salade-pitjes en zongedroogde tomaat

Tonijncarpaccio • 8,50
Met limoen-koriander mayonaise, kappertjes,
rucola, rode ui, en salade-pitjes

Hoofdgerechten

Kipsaté klein • 9,75 / groot • 17,50
Met satésaus, kroepoek, atjar, gebakken uitjes en frites

Spareribs klein • 10,25 / groot • 17,75
Zacht gegaarde rib met coleslaw, sauzen en frites

Schnitzel Deluxe klein • 9,75 / groot • 17,50
Geserveerd met gebakken spek, ui, champignons,  
paprika, coleslaw en frites

Zalmfilet • 18,75
Op de huid gebakken zalm met risotto,  
wasabi kroepoek en saffraansaus

Varkenshaas • 18,50
Gebakken varkenshaas met aardappelgratin,  
ratatouille en bospaddenstoelensaus

Risotto • 17,50  V
Met gebakken bospaddenstoelen, Parmezaan  
en  salade-pitjes

Voor de kleintjes
Poffertjes  klein • 4,95 / groot • 8,95  V
Geserveerd met stroop en poedersuiker

Koos Smulbox • 5,95
Keuze uit frikandel, kroket, kipnuggets of kaassoufflé
Met frietjes, mayonaise, appelmoes en een verrassing!

Kinderpizza Margherita • 6,25  V
Tomatensaus en kaas

Kinderpizza Salami • 6,75
Tomatensaus, salami en kaas

Kinderpizza Hawaï • 7,50
Tomatensaus, ananas, ham en kaas

desserts

Cheesecake • 7,50
Huisgemaakte cheesecake met  
frambozencoulis en vanille-ijs

Coupe softijs • 6,50
Met keuze uit chocolade-, karamel- 
of aardbeiensaus en een toef slagroom

Coupe warme kersen • 7,-
Coupe softijs met warme kersen en slagroom

Crème brûlée • 7,50
Klassieker met een vleugje kaneel en gebrande rietsuiker

Kids desserts
Hoorntje met dip klein • 1,25
Met softijs en dip naar keuze: nootjes-, choco- of discodip

Koos Konijn ijscoupe • 4,75
Lekker softijs in een te gekke beker van Koos Konijn!  
Naar keuze met nootjes-, choco- of discodip

Soepen & salades

Soepen en salades zijn zowel tijdens de lunch als het diner  
te bestellen. Geserveerd met versgebakken brood.

Soepen
Verse tomatensoep • 5,75  V
Geserveerd met Parmezaan en room

Soep van de dag • 5,75
Laat je verrassen door onze dagsoep

Salades 
Salade carpaccio • 12,50
Maaltijdsalade met salade-pitjes, zongedroogde tomaat, 
rucola, Parmezaan en pesto of truffelmayonaise

Salade geitenkaas • 12,50  V
Maaltijdsalade met rode ui, tomaat, walnoten, balsamico 
en honing

Salade gerookte zalm • 12,50
Maaltijdsalade met rode ui, tomaat, komkommer, 
 kappertjes en dressing

menukaart

Vraag de bediening naar info over allergenen.

Zin in wat  
anders toe? Kijk 
op onze Koffie & 

Borrel kaart  
voor de speciale 

koffies.


