Seizoensspecialiteiten
Herfst/winter tijden bij André
Stamppotten
Boerenkool
Stamppot van boerenkool met Jus en zuur
Zuurkool
Stamppot van zuurkool met jus en zuur
Hutspot
Stamppot van wortelen met jus en zuur

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Vleessoorten naar keuze bij uw stamppot
Rookworst
Verse worst
Speklapjes
Sukadelapje
Hachee
Uitgebakken spek

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 5,50
€ 3,75
€ 2,50

Boerenkool plateau vanaf 2 personen
€ 15,95 p.p.
Met speklapjes, rookworst, spareribs, sukadelapjes,
uitgebakken spek, hachee, jus en tafelzuur
Gepaneerde speklapjes
Met gebakken aardappelen en rauwkost

€ 8,95

Wij verzorgen Stamppotbuffetten voor u in ons restaurant of als catering bij
u aan huis, v.a. 10 personen.

Voorgerechten
Vooraf een stokbroodje of een salade…

Koude voorgerechten
’n Breudje vooraf
Een donker broodje en een meergranen broodje
met kruidenboter en sausjes

Tonijn salade

€3,75
€5,95

Mix van sla met verse rauwkost tonijn feta olijfjes

Rundvleessalade
Huisgemaakte rundvleessalade gegarneerd met
verse rauwkost, stokbroodjes en kruidenboter

€6,95

Warme voorgerechten
Shrimps Sensation

€5,75

Mix van krokant gepaneerde garnaaltjes met chilisaus en
geroosterde stokbroodjes

Fried Onions

€4,95

Krokant gepaneerde uienringen met knoflooksaus en
geroosterde stokbroodjes

Spareribs voorafje

€5,95

Spareribs met echte Smokey BBQ saus

Gegratineerde champignons
Met kaas gegratineerde champignons in roomsaus
met lente-uitjes en stokbrood en kruidenboter

€5,95

Voorgerechten
Beginnen met een lekkere soep…
Soepen (Soepen zijn huisgemaakt)
Franse mosterdsoep
Franse uiensoep
Champignonsoep
Tomatensoep met balletjes
Tomatensoep vegetarisch

€4,75
€4,75
€4,75
€4,75
€4,75

Lunch
Heerlijk voor tussen de middag…

Uitsmijter ’t kuukentje

€6,75

Met twee sneetjes brood royaal belegd met ham,
kaas en drie eieren

Uitsmijter onmundig

€7,95

Met drie sneetjes brood belegd met ham,
kaas, bacon en vier eieren

Uitsmijter van ’t Boerenarf

€7,95

Met twee sneetjes brood royaal belegd met bacon,
drie eieren en gebakken champignons

Broodje gezond

€4,75

Meergranenbroodje belegd met ham, kaas
tomaat, komkommer en ei

2 kroketjes brood
Geserveerd met 2 sneetjes brood en rauwkost

€4,75

Hoofdgerechten
Worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen
warme groenten en rauwkost

Ossenhaas biefstuk
Met geb. champignons en ui
Met pepersaus
Met kruidenboter

€24,95
€23,95
€22,95

Mixed Grill

€16,95

Ossenhaas en varkenshaas medaillon
Kipschnitzeltje met gebakken champignons

Varkenshaas ’t paddenstoeltje

€16,75

Met champignon roomsaus en vers gebakken champignons

Varkenshaas medaillons
Met champignons roomsaus
Met gebakken champignons

Satanribs
Spareribs met pittige Piri Piri kruiden en verschillende sausjes

Spareribs Smoked BBQ
Bereid door de meester-kok zelf met verschillende sausjes

€14,95
€14,95
€15,95
€15,95

Hoofdgerechten
Worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen
warme groenten en rauwkost

€12,95

Saté v/d Haas Speciaal
Huisgemaakte saté v/d haas met pindasaus geserveerd met ananas,
uitjes en kroepoek

Kipsaté speciaal

€11,95

Huisgemaakte kipsaté met pindasaus geserveerd met ananas, uitjes
en kroepoek

Kipfilét ’t paddenstoeltje

€14,95

Malse kipfilet in medaillons gesneden met champignon roomsaus
en vers gebakken champignons

Halve Haan

€11,95

Zoals we alleen in de achterhoek deze bereiden met een krokant
jasje geserveerd met appelmoes

Groente wrap

€11,75

Tortilla gevuld met groente mix en kaas geserveerd met vers
gebakken champignons en ui.

Karbonade
Karbonade uit de pan

€ 11,95

Karbonade Boeren uit de pan

€ 14,95

Met gebakken champignons, uitjes en spekjes

Hoofdgerechten
Worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen
warme groenten en rauwkost

Vis
€ 15.95

Zalmmoot
Botermalse verse zalmfilet met vissaus

Schotels
Vlees schotel vanaf 2 personen

€17,95 p.p.

Ossenhaas, schnitzel, spareribs, kipfilet, gebakken aardappelen,
frites, champignons pepersaus en rauwkost

Tapasschotel vanaf 2 personen

€18,95 p.p.

Zalm, ossenhaas, kipfilet, gefrituurde garnaaltjes en uienringen,
geb. uitjes met paprika, geb. champignons, frites en geb.
aardappelen en rauwkost

Kindermenu’s met verassing
Bugs Bunny

€5,95

Frikandel, kroket, knakworst of 4 kipnuggets met frites, fritessaus en
appelmoes. Een snack naar eigen keuze is altijd mogelijk

Hamburger

€6,95

Hamburger met geb. uien frites en appelmoes

Spareribs Pumba
Spareribs met frites, fritessaus en appelmoes

€7,95

Hoofdgerechten
Worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen
warme groenten en rauwkost

Schnitzelparadijs
Schnitzel Boeren

€14,95

Met gebakken champignons, uitjes en spekjes

Schnitzel Hollandaise
Met gebakken champignons en hollandaisesaus

Schnitzel Hawaï

€ 14.95
€13,95

Met ham en ananas, gegratineerd met kaas

Schnitzel Holsteiner

€13,95

Met ham en 2 gebakken eieren

Schnitzel Achterhoek
Schnitzel met saus naar keuze, gebakken ui en
champignons
Schnitzel Champignonroomsaus
Schnitzel Jägersaus
Schnitzel Zigeunersaus
Schnitzel Pindasaus
Schnitzel Pepersaus
Schnitzel Naturel

€16,70

€13,95
€13,95
€13,95
€13,95
€13,95
€11,95

Met extra gebakken uitjes
Met extra gebakken champignons

€ 1,00
€ 2,00

Met gebakken champignons, uitjes en spekjes

Koffie en thee

€ 14,95

Genieten van een heerlijk kopje koffie…

Koffie / Thee

€1,95

Cappuccino / Espresso

€2,10

Koffie Verkeerd

€2,10

Koffie met gestoomde melk

Latte Macchiato

€2,50

Douwe Egberts espresso en gestoomde melk

Irish Coffee

€5,75

Koffie met Irish Whisky en slagroom

Frensh Coffee

€5,75

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Koffie Likeur
Douwe Egberts koffie geserveerd met apart erbij geserveerd een
glaasje likeur naar keuze
Baileys - Tia Maria – Grand Marnier – Cointreau – Malibu

€5,25

