Voorgerechten
Beginnen met een lekkere soep…
€3,75

’n Breudje vooraf
Een donker broodje en een meergranen broodje
met kruidenboter en sausjes
€4,00

Geroosterde knoflookbroodjes
Met knoflooksaus

Franse mosterdsoep
Franse uiensoep
Champignonsoep
Tomatensoep
Rundvleessalade

€4,95

€6,95

Huisgemaakte rundvleessalade gegarneerd met
verse rauwkost, ei en ham

Gegratineerde champignons

€5,95

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

Shrimps Sensation

€5,95

Mix van krokant gepaneerde garnaaltjes met chilisaus
en geroosterde stokbroodjes

Fried onions
Mix van krokant gebakken gepaneerde uienringen
met knoflooksaus en geroosterde knoflookbroodjes

€4,95

Hoofdgerechten

Worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen warme
groenten en rauwkost
Mixed Meat

€17,95

Schnitzel, sparerib en gebakken champignons

Varkenshaas ’t paddenstoeltje
Met champignon roomsaus en vers gebakken champignons

€16,95

Varkenshaas medaillons
Met champignon roomsaus
Met gebakken champignons

€15,95

Satanribs

€16,95

Spareribs met pittige Piri Piri kruiden en verschillende sausjes

Spareribs Smoked BBQ

€16,95

Bereid door de meester-kok zelf met verschillende sausjes

Saté v/d Haas speciaal

€13,95

Huisgemaakte saté v/d haas met pindasaus,
ananas, uitjes en kroepoek

Kipsaté speciaal

€13,95

Huisgemaakte kipsaté met pindasaus,
ananas, uitjes en kroepoek

Halve Haan

€11,95

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

Groente omelet

€12,95

Omelet gevuld met groente mix en gesmolten kaas
gebakken champignons, ui en aardappelkroketjes

Zalmnoot
Botermalse verse zalmfilet met vissaus

€16,95

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

€12,95
€15,95

Met gebakken champignons, uitjes en spekjes

Schnitzel Boeren

€16,50

Met gebakken champignons, uitjes en spekjes

Schnitzel Hawaï

€15,95

Met ham, ananas en gegratineerde kaas

Schnitzel Holsteiner

€15,95

Met ham en twee gebakken eieren

Schnitzel Hollandaise

€16,50

Met gebakken champignons en Hollandaisesaus

Schnitzel Achterhoek
€18,75
Met saus naar keuze, gebakken ui en champignons

Schnitzel Champignonroomsaus
Schnitzel Jägersaus
Schnitzel Zigeunersaus
Schnitzel Pindasaus
Schnitzel Pepersaus
Schnitzel Naturel

€15,95
€15,95
€15,95
€15,95
€15,95
€13,95

Kindermenu’s met verrassing

Bugs Bunny

€5,95

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

Hamburger

€6,95

Hamburger met gebakken uien frites en appelmoes

Spareribs Pumba
Spareribs met frites, fritessaus en appelmoes

€8,95

Nagerechten en afzakkertjes
Genieten van een heerlijk kopje koffie…
Koffie / Thee

€2,10

Espresso

€2,20

Cappuccino

€2,30

Café au Lait

€2,30

Warme chocolademelk

€2,35

Warme chocolademelk met slagroom

€2,95

Irish Coffee

€5,75

Met Jameson Irish Whiskey

French Coffee

€5,75

Met Grand Marnier

Spanish Cofee
Met Likeur 43

€5,75

Vruchtensorbet

€4,95

Vanille ijs met verse vruchten en slagroom

Karamel coupe

€4,95

Vanille ijs met karamelsaus, karamelblokjes en slagroom

Twents höfke

€5,95

Vanille ijs met rum rozijnen, advocaat en slagroom

Coupe kleine maat

€3,75

Vanille ijs met slaroom

Kinderijsje
Vanille ijs met smarties

€3,50

