Soepen

= Vegetarisch gerecht

Ontbijtje
Te bestellen van 10:00 tot 12:00 uur.

Pannetje licht gebonden tomatensoep
met room, prei en bieslook

€ 5,75

Pannetje kip kerrie soep met kokos

€ 5,75

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.

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

Bordje frites
Plankje brood met knoflookboter

€ 3,50
€ 4,00

Tosti ham/kaas
Tosti kaas/salami
Tosti Hawaï
Boerenbol met ham of kaas
Boerenbol gezond
Eén Kwekkeboom kroket op puur Veluws brood
Dubbel zo lekker (twee Kwekkeboom kroketten)
Griekse salade met tonijn, rode ui, tomaat,
feta, komkommer en olijven

€ 4,10
€ 4,10
€ 4,25
€ 4,50
€ 5,75
€ 6,50
€ 7,75

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

€ 8,75

Kinderpannenkoek

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

Kinder-lunch
met stroop en suiker

,

€ 5,50
€ 5,00

Diner

Te bestellen vanaf 17:00 uur tot sluiting keuken.

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Plankje brood met knoflookboter

€ 4,00

Griekse salade met tonijn, rode ui, tomaat,
feta, komkommer en olijven

€ 8,75

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

€ 10,75

Yakitori Japanse kipspiesje met soya saus

€ 6,75

Gefrituurde garnalen met licht pittige saus
(6 stuks)

€ 6,50

Alle gerechten worden geserveerd met
groentegarnituur en frites met mayonaise.
Naar wens kunt u salade of groente bij
bestellen.
Binnenveldse entrecote
met verse knoflookboter

€ 17,50

Binnenveldse Grillburger
op een brioche broodje

€ 15,00

Wij kiezen graag voor goed en eerlijk vlees.
Het Binnenveldse vlees komt van een
kleinschalige boerderij uit onze eigen streek.
Duurzaam gevangen zalmfilet
met groene kruidensaus

Soepen
Pannetje licht gebonden tomatensoep met room,
€ 5,75
prei en bieslook
Pannetje kip kerrie soep
met kokos € 5,75
Extra: plankje brood
€ 4,00
met knoflookboter

€ 17,50

Saté van varkenshaas
met atjar, kroepoek, pindasaus en gebakken uitjes € 15,75
Mixed grill
Gemarineerde varkenshaas, kipfilet en biefstuk
met twee koude sauzen

€ 17,50

Portobello Burger
met brie, truffel mayonaise en zongedroogde
tomatentapenade

€ 15,00

Lekkerbekje
van kabeljauwfilet met remoulade saus

€ 14,50

Quiche Méditerranée
Een quichetaartje met zongedroogde tomaten
en pijnboompitten

€ 15,50

Voor de kids

Alle kindermenu’s zijn inclusief een kinderijsje
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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€ 3,50
€ 2,00
€ 2,50

Frisse salade
Schaaltje groenten
Gebakken aardappeltjes

Desserts
Dame Blanche
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom
€ 7,25

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

Wentelteefjes
van suikerbrood met vanilleroomijs en slagroom
€ 7,25

Cheesecake
met lemon curd, bosvruchten en een bolletje vanilleroomijs
€ 6,50

engrillen
S te

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

€ 23,50
€ 11,75

Combineer steengrillen
met een uurtje bowlen!
Prijs per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen t/m 10 jaar
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, knoflookboter,
sausjes en frites.

€ 26,50
€ 13,25
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Kwekkeboom bitterballen, 8 stuks

€ 6,95

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

€ 6,50

Borrelmix XL 20 stuks

€ 11,50

Nacho’s met zure room en pittige saus

€ 5,75

Schaaltje olijven

€ 2,50

Plankje brood met knoflookboter

€ 4,00

Frisdranken
Pepsi, 7-up, Sisi, Sourcy, Bitter lemon, Cassis,
Tonic, Dubbelfris
Lipton Ice tea, Lipton Ice tea green, Fristi, Chocomel
Appelsap, Tomatensap, Jus d’orange
Verse Jus d’orange
Ranja (ook per kan te bestellen)

Bier van de tap
Heineken pilsener
0.5L Heineken
Brand Weizen
Brand I.P.A.

€

6,75

€
€
€
€

2,50
4,80
3,80
3,80

Bier uit de streek
€ 3,90
Hemurs Borre/Greetje/Bree
		
Zie onze bierkaart voor speciaal en alcoholvrij bier

D
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Warme dranken
Koffie/thee/espresso
Verse muntthee met honing
Koffie verkeerd, cappuccino, warme chocomel
Latte macchiato

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
€
€
€
€

€
€
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€
€

2,20
3,00
2,60
2,85

2,25
2,35
2,35
3,50
0,75

Binnenlands gedistilleerd
€ 2,50
Ketel 1 jenever, Coubergh, Hoppe vieux		
€ 2,50
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.
Glas biologische huiswijn
Zie onze wijnkaart voor wijnen op fles

€

3,50

