
Menu

Soepen 
Te bestellen van 12.00 tot 21.00 uur
Geroosterde tomaat-paprikasoep   7,25                                               
Kruim van zwarte olijf / Parmezaanse kaas
Eekhoorntjesbrood soep    7,95                                        
Chips van pastinaak / kastanjechampignons  

Croque (tosti) keuze uit bruin of wit brood
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur
Croque Monsieur     8,50                          
Bechamel / kaas / beenham
Croque Madame     8,50                     
Bechamel / kaas / gebakken ei

Uitsmijters keuze uit bruin of wit brood
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur

Uitsmijter “Klassiek”                10,25                          
Beenham / kaas
Uitsmijter “Carpaccio”               11,25            
Oude kaas / hazelnoot-salie pesto
Najaars omelet                10,75            
Paddenstoelen in roomsaus / geraspte oude kaas

Kroke�en op brood keuze uit bruin of wit brood
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur                        
Rundvleeskroke�en      9,95
Garnalenkroke�en                 10,95
Kaaskroke�en     9,95

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Landbrood keuze uit bruin of wit brood
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur

Aziatische kip                 10,50                                
Kastanjechampignon / taugé / gember / bosui  
soja-sesam dressing
Herfst       10,50          
Rode biet carpaccio / geitenkaas / appel / ui-compote
pecan noten / mierikswortel-mayonaise
Carpaccio      10,50
Oude kaas / hazelnoot-salie pesto / ui-compote
bundelzwammetjes / pecan noten 
Zalm       10,50
Gerookte zalm / rile�e van zalm / garnalen / ei
crème fraiche / rode ui / kappertjes 

Warme lunch
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur

Pulled pork      12,50
Op een brioche met rode koolsalade, 
augurk & BBQ-saus
Pulled mushroom     12,50
Op een brioche met rode koolsalade, 
augurk & BBQ-saus



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Burgers keuze uit bruin of wit brood
Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur
Geserveerd met tortilla chips & guacamole

Drôme burger                  15,50                                
Angus burger met chorizo, cheddar, augurk, tomaat
& rode peper-mayonaise
Herfst burger      15,50          
Angus burger met geitenkaas, rode biet, appel, ui-compote
& honing-mosterd saus
Pulled pork burger     15,50
Angus burger met pulled pork, oude kaas, augurk, 
tomaat & BBQ-saus 
Vega herfst burger     15,50
Vega burger met geitenkaas, rode biet, appel, ui-compote
& honing-mosterd saus 
Vega pulled mushroom burger    15,50
Vega burger met oesterzwam, oude kaas, augurk, tomaat 
& BBQ-saus

Salades
Geserveerd met breekbrood & roomboter
Te bestellen van 12.00 tot 21.00 uur

Aziatische kip     15,75
Kastanjechampignon / taugé / gember / bosui
soja-sesam dressing
Herfst       15,75
Rode biet carpaccio / geitenkaas / appel / ui-compote  
pecan-noten / mierikswortel- mayonaise
Carpaccio      15,75
Oude kaas / hazelnoot-salie pesto / ui-compote 
bundelzwammetjes / pecan-noten
Zalm       15,75
Gerookte zalm / rile�e van zalm / garnalen / krieltjes
rode ui / kappertjes / ei



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Voorgerechten
Te bestellen van 16.00 tot 21.00 uur

Carpaccio                  10,50                                
Parmezaanse kaas / hazelnoot-salie pesto / pecan-noten
bundelzwammetjes
Carpaccio van rode biet    10,25          
Geitenkaas / ui-compote / rucola / pecan-noten
mierikswortel – mayonaise
Gegratineerde champignons    10,25
Oude kaas / brood 
Geroosterde tomaat-paprikasoep     7,25
Kruim van zwarte olijf & Parmezaanse kaas
Eekhoorntjesbrood soep      7,95
Chips van pastinaak /  kastanjechampignons 

Hoofdgerechten
Te bestellen van 16.00 tot 21.00 uur

Saté van de haas     19,75
Friet / salade / kroepoek / atjar / gebakken uitjes
rode peper
Biefstuk van de kogel    23,50
Friet / crème van knolselderij / regenboogwortels 
Jus van gerookte knoflook of gorgonzolasaus
Wildstoofpot met Bockbier    23,50
Friet / crème van knolselderij / krokantje van pastinaak
regenboogwortels
Gebakken zalm gelakt met appelstroop  24,75
Friet / crème van knolselderij / rode biet
gebakken paddenstoelen / hazelnoot-salie pesto
Steak van gepo�e knolselderij   19,75
Friet / salade / gebakken paddenstoelen / 
gorgonzolasaus / hazelnoot-salie pesto
Indiase Dahl      19,75
Bloemkool / rode linzen /  zoete aardappel / kikkererwt
pompoenpi�en / salade / naanbrood



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Burgers
Te bestellen van 16.00 tot 21.00 uur
Geserveerd met spicy wedges & rode kool salade

Drôme burger                  19,50                                
Angus burger met chorizo, cheddar, augurk, tomaat 
& rode peper-mayonaise
Herfst burger      19,50          
Angus burger met geitenkaas, rode biet, appel, ui-compote
& honing-mosterd saus
Pulled pork burger     19,50
Angus burger met pulled pork, geraspte oude kaas, augurk
tomaat & BBQ-saus
Vega herfst burger      19,50
Vega burger met geitenkaas, rode biet, appel, ui-compote
& honing-mosterd saus
Vega pulled mushroom burger    19,50
Vega burger met oesterzwam, geraspte oude kaas, augurk
tomaat & BBQ-saus

Bijgerechten
Te bestellen van 12.00 tot 21.00 uur

Krieltjes in schil gebakken      5,50
Zeezout & crème fraiche
Spicy wedges        5,50
Rode peper-mayonaise
Portie Friet          5,50
Mayonaise
Regenboogwortels       5,50
Met honing en thijm



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Nagerechten
Te bestellen van 12.00 tot 21.30 uur

Coupe herfst                    7,95                              
Vanille ijs / bastognekruim / huisgemaakte boerenjongens
appel
Coupe amarena kers       7,95         
Vanille ijs / amarena kersen / suikerwafel
Appelgebak        7,95
Kaneelijs / slagroom
Brownie        7,95
Dulche de leche ijs / karamelsaus / zeezout 
Tarte tatin van stoofpeer      8,50
Kaneel ijs / bastognekruim / slagroom
Hangop         5,95
Appel / bastognekruim / kaneelsiroop
Hangop         5,95
Granola / honing



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Snacks
Te bestellen van 12.00 tot 22.00 uur

Bi�erballen (8 stuks)                   8,50                              
met mosterd
Bieterballen (8 stuks)         8,75         
vulling van biet met mierikswortel-mayonaise
Kaastengels (8 stuks)       8,50
met chilisaus
Calamari (gefrituurde inktvis) (8 stuks)    8,50
met aiolli
Tempura garnalen (8 stuks)      8,50
met chilisaus
Kara age (krokante kipdijstukjes) (8 stuks)    8,50
met chilisaus
Gemengde snackplank     16,50
4 kaastengels
4 calamari
4 kara age
4 tempura garnalen



Menu

: kan vegetarisch
: kan glutenvrij

Fingerfood
Te bestellen van 12.00 tot 21.00 uur

Broodplankje (inclusief 1 smeersel)                 6,50                              
Extra smeersel       1,00
Kruidenboter
Aioli 
Hazelnoot-salie pesto                                                                                                            
Gehaktballetjes (8 stuks)        9,00         
Met aioli
Kippenvleugels (8 stuks)      9,00
met chilisaus
Nacho’s        9,50
Tomatensalsa / rode ui / paprika / chilisaus 
geraspte kaas / zure room / quacamole
Nacho’s BBQ      10,50
Pulled pork / rode ui / paprika / geraspte kaas
zure room / guacamole
Gegratineerde champignons in knoflooksaus 10,25
Met oude kaas & brood
Herfst borrelplank      18,50
Bospaddestoelen kroketjes (4 stuks)
Kaas-rucola kroketjes (4 stuks)
Boerenpaté 
Blue d’auvergne 
Geroosterd krentenbrood
Gemengde noten 


