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DINER
van 16:00 tot 20:00 uur
SOEPEN

TIP

geserveerd met bourgondisch brood en boter

TOMATENSOEP* met een scheutje room

5.30

POMPOENSOEP* met kruidenolie

5.80

TURKSE LINZENSOEP* met munt

5.80

ERWTENSOEP
750ml soep (2 persoons maaltijdsoep)
Ingevroren, om thuis zelf op te warmen
8.50

OVENSCHOTELS/HOOFDGERECHTEN
SPARE RIBS sappige huisgemarineerde spare ribs, geserveerd met koolsalade en friet met mayonaise
(vijf extra ribs: 5.50)

14.00

MEXICAANSE BONENSCHOTEL met rundergehakt, paprika, ui, mais, creme fraiche, geserveerd met
nacho´s, tomatensalsa en frisse salade (TIP: huisgemaakte guacemole +1)

13.00

FALAFEL* geserveerd in een pita met tomaat, kropsla, komkommersalade, geserveerd met friet en mayo

12.00

E&D BURGER op veler verzoek! 100% runderhamburger, met bacon, tomaat, kropsla, E&D-saus,
geserveerd op een sesambroodje met verse friet, mayonaise

13.00

THAISE VISCURRY milde curry met courgette, paprika, wortel, broccoli, witvis, gamba’s en cashewnoten,
geserveerd met gele rijst en zoetzure groente

13.00

RACLETTE onze versie van kaasfondue voor thuis! Aardappels en bloemkool oversmolten met fonduekaas
en geserveerd met gepickelde groenten en serranoham

13.50

PULLED PORK WRAP met BBQ-saus, koolsla en friet met mayonaise

14.50

KIKKERERWTENSTOOF met courgette, aubergine, paprika, gedroogde pruimen. Geserveerd met kruidige
couscous

13.00

BORD-OP-SCHOOT-EL Op zondag, maandag en dinsdag: Wisselend bordje voor op schoot
(bijvoorbeeld nasi, Vietnamese loempia, gemarineerde buikspek, kipsaté, atjar, kroepoek) OP=OP

14.00

STAMPPOTTEN

(ingevroren/koud, evt ook warm te bestellen)

BOERENKOOLSTAMPPOT met vegajus

5.50

Gebakken spekjes

1.00

Halve of hele slagers rookworst
Hele vega rookworst*

1.50 / 3.00
2.50

EXTRA TE BESTELLEN
PORTIE FRIET met mayonaise

2.70

PORTIE GEKRUIDE AARDAPPELPARTJES met mayonaise

3.10

WARME GROENTEN mix van warme seizoensgroenten

2.10

SALADE gemengde sla met honing-mosterddressing, wortel, koolsalade

1.50

ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN

KIJK OP DE VOLGENDE
PAGINA VOOR DE REST
VAN DE GERECHTEN!

*VEGETARISCH
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voor- hoofdgerecht gerecht

MAALTIJDSALADES

geserveerd met bourgondisch brood en boter
SALADE MET WARME GEITENKAAS UIT DE OVEN, met honing, tijm, gebakken
paddenstoelen, gebakken appeltjes en walnoten

8.00

12.50

VIS gemengde sla met honing-mosterddressing, gerookte zalm van Landgoed Doornik,
tonijnsalade, tomaat, kappertjes en rode ui

9.10

13.20

RUNDERCARPACCIO kropsla, honing-mosterddressing, basilicumpesto, pijnboompitten,
Parmezaan, rode ui, tomaat

8.00

12.50

KINDERMENU
FRIET, MAYONAISE, APPELMOES, RAUWKOST
en keuze uit 4 bitterballen, kroket of 4 loempiaatjes

5.40

PASTA PESTO penne met pesto en parmezaan

4.80

TOETJES...
LENTSE CHEESECAKE met stoofpeertjes

4.75

KLEIN CHOCOLADEPROEVERIJTJE
blondie, sneeuwbal, brownie, truffel

3.50

TAART VAN HET MOMENT

dagprijs

APPELTAART van Droom!

4.00

PANNA COTTA met karamel

4.50

BONBONS 3 stuks van chocobreak

4.00

ALLERGIE OF EEN DIEETWENS? LAAT HET ONS DAN WETEN

*VEGETARISCH

