Lekker genieten, dat zien wij u graag doen in onze Ginkeltuin! Begin hier de dag met een overheerlijk ontbijt of kop koffie,
kom nagenieten van de dag met een goed glas wijn of een koud biertje en blijf daarna lekker bij ons eten! Heeft u speciale wensen
betreffende allergieën of een dieet? Vraag dan naar onze “allergenenkaart”.

= Vegetarisch gerecht

Soepen

Ontbijtje
Te bestellen van 10:00 tot 12:00 uur.
Het ontbijtje bestaat uit; 2 broodjes, een croissantje,
zoet en hartig beleg, vruchtenyoghurt en een
€ 8,50
glaasje verse jus d’orange of koffie of thee.
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Te bestellen van 12:00 tot 17:00 uur.
Bordje frites
Plankje brood met kruidenboter

€ 3,50
€ 4,50

Tosti ham/kaas
Tosti kaas/salami
Tosti Hawaï (ham/kaas/ananas)
Baguette met ham of kaas
Baguette gezond
Elzasser Flammkuchen (met crème fraiche, spek en ui)
Eén Kwekkeboom kroket op biologisch brood
Dubbel zo lekker (Twee Kwekkeboom kroketten)
Salade van gerookte kip, jonge bladsla, noten, appel
en rode ui. Aangemaakt met een zachte
kerriegember mayonaise.

€
€
€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
4,25
4,50
5,25
5,75
6,25
7,50

€ 9,50

Pannetje licht gebonden tomatensoep
met room, prei en bieslook

€ 5,75

Pannetje goed gevulde uiensoep

€ 5,75

Extra: plankje brood met kruidenboter

€ 4,50

Uitsmijters
Uitsmijter kaas , ham of spek
Uitsmijter met twee belegsoorten
Uitsmijter met drie belegsoorten

€ 7,25
€ 8,00
€ 8,50

Pannenkoeken
€
€
€
€

Naturel
Appel kaneel
Kaas
Spek

7,00
7,75
8,00
8,00

Kinder-lunch

Kids Special Bordje frites met kaassoufflé,
kroket, frikandel of kipnuggets.

€ 5,50

Kinderpannenkoek met stroop en suiker

€ 5,00

Diner

Te bestellen van 17:00 uur tot sluiting keuken.

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Plankje brood met kruidenboter

€ 4,50

Salade van gerookte kip, jonge bladsla, noten,
appel en rode ui. Aangemaakt met een zachte
kerriegember mayonaise.

€ 9,50

In knoflook gemarineerde garnalen
met een garnituur van taugé, frisse mangoblokjes,
cashewnoten en een sesam sojadressing.

€ 10,75

Rundercarpaccio gegarneerd met oude kaas,
pijnboompitten, pesto en balsamico dressing.

€ 10,75

Italiaans plateau Salami, Coppa di Parma,
prosciutto crudo, gegrilde groenten, mozzarella en
een siroop van balsamico.

€ 10,75

Soepen
Pannetje licht gebonden tomatensoep met room,
€ 5,75
prei en bieslook
Pannetje goed
€ 5,75
gevulde uiensoep
Extra: plankje brood
€ 4,50
met kruidenboter

Alle gerechten worden geserveerd met een
aardappel- & groenten garnituur en frites.
Fish & chips
met remouladesaus.

€ 13,50

Zalmfilet
uit de oven met een groene kruidensaus.

€ 17,00

US XL Burger

Reuze bol met een 100% rundvleesburger,
tomaat, ui, augurk, spek en kaas.

€ 15,00

Saté van varkenshaas
met atjar, kroepoek, pindasaus en seroendeng.

€ 15,50

Mixed grill
Gemarineerde varkenshaas,
kipfilet en biefstuk met twee koude sauzen.

€ 16,25

Kogelbiefstuk
met kruidenboter

€ 17,50

Wraps
gevuld met geroosterde groenten, uit de oven
gegratineerd met kaas.
Met tomatensalsa en crème fraîche.

€ 14,50

Twee hartige taartjes
Een taartje met zongedroogde tomaten en
pijnboompitten en een taartje met spinazie
en ricotta.

€ 15,50
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Frisse salade
Schaaltje groenten
Gebakken aardappeltjes

€ 3,50
€ 2,00
€ 2,50

Voor de kids

Alle kindermenu’s zijn inclusief ijs in een leuke meeneembeker
Frites met snack & appelmoes
Keuze uit kaassoufflé , frikandel, kroket of kipnuggets.
€ 7,50

Kinderpannenkoek
Met stroop en poedersuiker.
€ 6,50

Pasta met bolognaisesaus
Italiaanse tomatensaus met gehakt en bestrooid met kaas.
€ 7,95
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Desserts

Onbeperkt
Steengrillen

Crème caramel
€ 7,25

Dame Blanche
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus
en slagroom.

Gezellig aan tafel zelf kokkerellen op een
lavasteen van zo’n 400ºC.
Prijs per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen t/m 10 jaar

€ 7,25

€ 23,50
€ 11,75

Combineer steengrillen
met een uurtje bowlen!
Prijs per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen t/m 10 jaar

€ 26,50
€ 13,25

Wij serveren; gemarineerde runderbiefstuk, malse kipfilet,
varkenshaasmedaillon en runderburger. Met een uitgebreid
garnituur van gekleurde paprika-ringen, champignonpartjes,
uienringen en rauwkost. Tevens serveren wij vers afgebakken
stokbrood, kruidenboter, sausjes en frites.

Warme wafel
met kersen, vanilleroomijs en slagroom.
€ 7,95

Rozenparfait (stil gevroren ijs)
af gegarneerd met rozen kroepoek
en een siroop van rozen.
€ 7,95

Kleine coupe
Bolletje vanilleroomijs met keuze uit
garnituur van appel-kaneel, boerenjongens
of advocaat met slagroom.
€ 4,75
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Kwekkeboom bitterballen, 8 stuks

€ 6,75

Borrelgarnituur, 10 stuks
Kipstick, frikandel, bitterbal, sombrero, kaassoufflé,
bamihap, gehaktbal en kipnugget

€ 5,75

Borrelmix XL 20 stuks

€ 10,00

Garnalenmix, 8 stuks
Garnalen Shanghai, Bombay garnalen, butterfly
Hawaï en bermuda garnalen

€ 6,95

Nacho’s

€ 5,50

Schaaltje olijven

€ 2,50

Plankje brood met kruidenboter

€ 4,50

Frisdranken
Pepsi, 7-up, Sisi, Sourcy, Bitter lemon, Cassis, Tonic,
Dubbelfris, Tomatensap
Lipton Ice tea, Lipton Ice tea green, Appelsap,
Jus d’orange, Fristi, Chocomel
Verse Jus d’orange
Ranja (ook per kan te bestellen)
Special Coffee
Alle Special Coffees
Italian coffee; Amaretto
Irish coffee; Irish whiskey
French coffee; Grand Marnier
D.O.M. coffee; Liqueur Benedictine
Spanish coffee; Tia Maria

Port/Sherry/Vermouth
€ 3,25
Robertsen port, Tenido sherry		
€ 3,50
Martini
Binnenlands gedistilleerd
€ 2,25
Ketel 1 jenever, Coubergh, Hoppe vieux		
€ 2,25
Berenburg, Jägermeister 		
€ 3,25
Safari, Malibu, Passoa, Apfelkorn 		
€ 5,25
Diverse mixen v.a.
Buitenlands gedistilleerd
€ 3,50
Wodka, Gin, Bacardi
€ 4,50
Johnny Walker, Jameson		
€ 5,25
Hennesy/Martell Cognac 		
€ 3,25
Diverse likeuren v.a.
Wijnen

Consumpties
Warme dranken
Koffie/thee/espresso
Verse muntthee
Koffie verkeerd, cappuccino, warme chocomel
Latte macchiato
Irish/Italian/French/Spanish coffee

Bier van de tap
€ 2,45
Heineken pilsener
€ 4,75
0.5L Heineken
€ 3,70
Brand Weizen
€ 3,70
Brand I.P.A.		
Zie onze bierkaart voor speciaal en alcoholvrij bier

€
€
€
€
€

2,20
3,00
2,50
2,85
6,25

€ 2,25
€ 2,35
€ 3,25
€ 0,75

€ 6,25

Prosecco
Follador - prosecco Frizzante Piccolo 20cl (Italië)
Per fles

€ 6,00
€ 22,50

Witte wijn
Marques del Turia blanco (Spanje) - Sauvignon blanc
Per fles

€ 3,35
€ 16,75

Sutton Hill (Australië) - Chardonnay
Per fles

€ 3,85
€ 19,95

Place in the sun (Zuid-Afrika) - Sauvignon blanc, fles

€ 22,50

Rose wijn
Marques del Turia rosado (Spanje) - Bobal
Per fles

€ 3,35
€ 16,75

Rode wijn
Marques del Turia tinto (Spanje) - Bobal, Syrah
Per fles

€ 3,35
€ 16,75

Sutton Hill (Australië) - Shiraz
Per fles

€ 3,85
€ 19,95

Place in the sun (Zuid-Afrika) - Merlot, fles

€ 22,50

