
Steenoven-baguette met kruidenboter (A,G) € 4,50

Gemengde salade (middel) (C,G,I,J) € 5,00

Tomatensoep met gehaktballetjes en room (A,C,G) € 5,50

geserveerd met toast-brood en boter

Knapperige gefrituurde inktvisringen met alioli (C,D,2) € 6,00

Gamba's gekookt in knoflook-chili olie (A, B) € 7,00

geserveerd met 2 sneetjes baguette

Gebakken Camembert € 7,50

geserveerd met toast-brood, boter en veenbessen-confiture

WARME VOOORGERECHTEN

MENUKAART  -  VOORGERECHTEN

KOUDE VOORGERECHTEN



Grote curryworst (C,I,J) (1,2,3,4,5,9,13) € 8,50

geserveerd met friet en saladegarnering

Wiener - Schnitzel (A,C,G) (2,4,5,7,13) € 12,50

gepaneerde varkensschnitzel - geserveerd met een kleine salade

en naar keuze met friet, aardappelkroketten of gekookte aardappelen

Pariser - Schnitzel (peperroomsaus) (A,C,G) (2,4,5,7,13) € 13,50

gepaneerde varkensschnitzel - geserveerd met een kleine salade

en naar keuze met friet, aardappelkroketten of gekookte aardappelen

Jäger - Schnitzel (champignonroomsaus) (A,C,G) (2,4,5,7,13) € 14,50

gepaneerde varkensschnitzel - geserveerd met een kleine salade

en naar keuze met friet, aardappelkroketten of gekookte aardappelen

"Puten-Geschnetzeltes" (A,C,F,G) € 14,00

Gesmoorde stukjes kalkoenfilet in roomsaus met paprika, ui

en champignon. Gerserveerd met pasta.

"Harzer Pfannenschmaus" (C,G) (2,4,7) € 18,50

Gebakken aardappelen met spek en ui en gemengde groenten in een 

gietijzeren pannetje met daarop 5 verschillende stukje vlees van varken 

en rund.

VLEES

MENUKAART  -  HOOFDGERECHTEN



Fish & Chips € 13,00

Kibbeling met boerenfriet en ravigotesaus

Snoekbaarsfilet (A,D,G) (2,8) € 16,00

geserveerd met komkommersalade en gekookte aardappelen

Forel "Müllerin" gevuld met citroen en thijm (A,D,G,I,J) € 17,50

geserveerd met een kleine gemengde salade en gekookte aardappelen

Wildzwijn-braadworst (G,J) € 15,00

geserveerd met aardappelpuree, gebakken uien en rode-bieten-mosterd

Hertengoulash (A,G) (2,4,7) € 18,50

geserveerd met rode kool, stoofpeer gevuld met veenbes-confiture en Klößen

Bolognese (A,C,F,G,I) € 11,50

Verse pasta met bolognese-saus

Spek en ui (A,C,F) € 11,50

Verse pasta met gebakken spek en ui

Puttanesca (A,C,F,G) € 11,50

Verse pasta met puttanesca-roomsaus (o.a. tomaat, knoflook,

basilicum, zwarte olijven en kappertjes)

VIS

WILD
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PASTA



Grote gemengde salade met fruit (A,C,G,I,J) € 11,00

geserveerd met baguette en boter

Grote gemengde salade met kalkoenfilet (A,C,G,I,J) € 12,50

geserveerd met baguette en boter

Grote gemengde salade met garnalen (A,B,C,G,I,J) € 13,50

geserveerd met baguette en boter

Groenteschnitzel (C,F,G,I,J) € 12,00

geserveerd met saladegarnering en naar keuze met friet, aardappelkroketten 

of gekookte aardappelen

Portie Friet € 3,00

Gekookte aardappelen € 3,00

Aardappelkroketten (C) € 3,00

Klöße (2 stuks) (A,G) € 3,00

Gemengde groenten (G) € 3,00

Gebakken aardappelen (met spek en ui) € 4,00

Kleine gemengde salade (C,G,I,J) € 3,50

Portie Mayonaise of Ketchup € 0,30

Extra saus € 1,00
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SALADES

VEGETARISCH

BEILAGEN 



SUPER MARIO (A,C,F,G,I) € 7,00

Verse pasta met bolognese-saus

CALIMERO (A,C) € 8,00

Kipnuggets met friet en appelmoes

NEMO (A,C,D) € 8,00

Vissticks met friet en appelmoes

PUMUCKL (A,C,G) (2,4,5,7,13) € 8,50

Kleine varkensschnitzel met friet en appelmoes

MENUKAART  -  KINDERGERECHTEN

inclusief een klein ijsje als toetje












