
STOKBROOD
met kruidenboter en/of knof looksaus

PARMAHAM MET MELOEN

RUNDERCARPACCIO
met pijnboompitten en oude kaas

VIS-TRIO
van gerookte zalm, gerookte paling Filetvan gerookte zalm, gerookte paling Filet
en gebakken gamba’s met een mosterd-dillesaus

TARTAAR VAN GEROOKTE ZALM
met honing-mosterd-dillesaus

€ 3,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 11,50

€ 10,50

Voorgerechten



OSSENSTAARDSOEP
met kruidenboter en/of knofLooksaus

GROVE MOSTERDSOEP
met zalmsnippers

HUISGEMAAKTEUIENSOEP

GEBONDEN VISSOEP
met visgarnituurmet visgarnituur

CHAMPIGNONS IN BIERBESLAG
gefrituurd met knofLooksaus

IN KRUIDENBOTER GEBAKKEN GAMBA’S

ROERGEBAKKEN KIPFILETREEPJES
met champignons en cashewnoten op frisse salade

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 10,50

€ 8,50

€ 8,50

Soepen

Tussengerechten



TOMATENSOEP 
met gehaktballetjes 
RUNDERBOUILLON, 
met eigen garnituur en groente 
12-UURTJE
kommetje soep, brood met kroket
en een kleine uitsmijter ham/kaas of rosbiefen een kleine uitsmijter ham/kaas of rosbief
GEMENGDE SALADE 
met gerookte zalm, plaing en gebakken gamba’s

KIP FRISSE SALADE

PISTOLET 
met gerookte zalm en roomkaas 
PISTOLET 
met roergebakken kipfilet, champignons en cashewnoten met roergebakken kipfilet, champignons en cashewnoten 
UITSMIJTER
keuze uit ham , kaas, spek of rosbief 
UITSMIJTER "De Klok" 
(ham, kaas en spek) 

€ 5,50

€ 5,50

€ 9,50

€ 11,00

€ 9,00

€ 10,50

€ 9,50

€ 7,50

€ 8,50

Lunch

De lunch wordt geserveerd tot 17:00 uur



HAMBURGER
satésaus met kaas en frites en sla garnituur

GROLSE BURGER
voor de grote honger 200gr,
grote hamburger met bacon, champignons, ui,
sla garnituur en frites

BROODJE KROKETBROODJE KROKET
met frites en sla garnituur

SATÉ
met frites en sla garnituur

SCHNITZEL
champignonroomsaus met frites en sla garnituur

BIEFSTUK VAN DE HAAS
met frites en sla garnituurmet frites en sla garnituur

TOSTI
ham/kaas

€ 9,50

€ 12,00

€ 7,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 19,50

€ 2,50

Lunch

De lunch wordt geserveerd tot 17:00 uur



KIPNUGGETSgeserveerd met frites,appelmoes en mayonaise

MINI-FRIKANDELLENgeserveerd met frites,appelmoes en mayonaise

MINI BROODJE HAMBURGERMINI BROODJE HAMBURGERgeserveerd met frites,appelmoes en mayonaise

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

Voor onze 
kleine gasten



WRAP
met roergebakken groenten, op een bedje 
van tagiliatelle met een tomaten-kruidensaus

BIEFSTUK VAN DE HAAS
met gebakken lente-ui en oesterswammen

KALFSRIBEYE
met pepersausmet pepersaus

SCHNITZEL
met ui en champignons, overbakken met kaas

VISPALLET
van zalm, kabeljauw, gamba’s en garnalen
op een bedje van tagliatelle en een vis-dille saus

KIPFILET
gevuld met kruidenkaas, geserveerd metgevuld met kruidenkaas, geserveerd met
een kruidenkaassaus

VARKENSHAAS
gevuld met rode-ui, paprika en champignons 
met een rode port-saus

ZALMFILET
met vis-dille-saus

€ 16,00

€ 24,50

€ 24,50

€ 18,00

€ 19,50

€ 17,50

€ 19,00

Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen of frites en rauwkost

€ 19,50

Hoofdgerechten



TIRAMISU GEBAKmet ijs

VANILLE-IJSmet warme chocolade saus

VANILLE-IJSmet warme kersen

SORBETSORBET

BOERENSORBET

CARAMEL-IJSmet nootjes

KINDERIJSJE

€ 8,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 6,50

€ 2,50

Desserts


