Koude gerechten:
Open sandwich van oerbrood, keuze uit wit of bruin
Sandwich ham of kaas

€ 7,00

Sandwich gezond met ham, kaas, komkommer, tomaat en ei

€ 7,50

Sandwich brie, honing en walnoten (warm of koud)

€ 9,75

Sandwich rundercarpaccio met tomaat, Grana Padano en pijnboompitten

€ 11,50

Sandwich gerookte zalm met ei, komkommer, tomaat en bieslook

€ 12,50

12-uurtje, bruin brood met een van Dobben kroket, gebakken spiegelei
en gerookte zalm geserveerd met een bolletje huzarensalade en de keuze
uit tomaten- of groentesoep

€ 12,50

Warme gerechten:
Twee van Dobben kroketten

€ 8,50

Uitsmijter ham of kaas

€ 8,50

Uitsmijter ham en kaas

€ 8,75

Uitsmijter Coelenhage met ham, kaas, ui, prei, champignons en paprika

€ 9,75

Boerenomelet gevuld met spek, kaas, prei, champignons, ui en paprika

€ 9,75

Pannenkoeken:
Pannenkoek naturel

€ 9,00

Pannenkoek met spek

€ 9,50

Salades:
Salade met gerookte zalm, frisse dressing en kappertjes

€ 12,50

Originele Ceaser salade met gerookte kip, tomaat, Parmezaanse kaas
en yoghurtdressing

€ 11,50

Salade biefstuk met chili olie, zongedroogde tomaat, ui, paprika
en groene asperges

€ 13,50

Soepen:
Tomatensoep met gehaktballetjes

€ 5,50

Mosterdsoep met zalm of pancetta

€ 5,50

Aspergesoep met reepjes boerenham

€ 5,75

Voorgerechten:
Asperges met boerenachterham en rucola

€ 9,75

Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten, Grana Padano,
groene pesto en zongedroogde tomaatjes

€ 10,75

Carpaccio met gerookte zalm met rucola, kappertjes en bieslook

€ 10,75

Hoofdgerechten:
Varkenshaassaté met kroepoek, atjar, ananas en satésaus

€ 20,50

Schnitzel Coelenhage met gebakken ui, champignons en spek

€ 20,75

Zalmfilet met witte wijnsaus

€ 22,75

Biefstuk van de haas met pepersaus

€ 29,75

De hoofdgerechten worden samen met warme groenten en aardappelgarnituur op uw bord
gepresenteerd.

Asperges met boerenham, ei en gekookte krielaardappels

€ 20,75

Gepocheerde zalm met asperges, Hollandaise saus en
gekookte krielaardappels

€ 21,75

Nagerechten:
Sorbetijs met vers fruit

€ 9,50

Panna cotta met rood fruit

€ 9,75

Dame blanche met boerenjongens, advocaat en slagroom

€ 10,00

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening.

