Lunch kaart ( tot 17.00 uur)
ZACHTE WITTE OF BRUINE BOL:
Royaal belegd met kaas of achterham

€ 2,75

Royaal belegd met kaas en achterham

€ 3,25

Royaal belegd met oude kaas

€ 3,50

Broodje roombrie of roompaté met rucola sla

€ 3,75

Broodje gezond ham- kaas- tomaat- komkommer- ei

€ 5,50

Pistoletje wit of meergranen

€ 1,00

meerprijs

TOSTI’S ( gemaakt met wit of meergranen vloerbrood )
Tosti kaas

€ 2,75

Tosti ham- kaas of kaas tomaat

€ 2,95

Tosti Hawaï kaas- ham- ananas

€ 3,25

Tosti Ooievaarsnest ham- kaas- tomaat- ui- oregano

€ 3,75

Diverse broodjes ( zacht witte of bruine bol )
Broodje kroket of frikandel met mosterd of mayonaise

€ 3,75

Broodje braadworst

€ 4,45

Broodje curryworst ( worst in warme currysaus )

€ 4,75

Broodje gehaktbal met mosterd / mayonaise

€ 4,95

2 kroketten met 2 sneetjes brood

€ 5,50

Broodje warm vlees met pindasaus of zigeunersaus

€ 5,95

12 uurtje ( naar keuze kop soep -broodje ham of kaas
€ 9,95
broodje kroket, bolletje salade incl. kop koffie, thee of melk )

UITSMIJTER / OMELET 3 snee brood en 3 eieren
Uitsmijter / Omelet kaas of achterham

€ 7,75

Uitsmijter / Omelet kaas en achterham

€ 8,25

Uitsmijter / Omelet Warken
achterham - ui - tomaat - gesmolten kaas - oregano

€ 9,50

Liever 2 snee en 2 eieren laat het ons weten p.s. korting van

€ 1,50

Broodje hamburger ( zachte witte of bruine bol )
Broodje hamburger speciaal

€ 4,95

Broodje hamburger saté gebakken uitjes

€ 5,50

Broodje Hamburger ’t Ooievaarsnest
met gebakken ui - spek - champignons

€ 5,95

Onderstaande gerechten tot 20.45 te bestellen

Uit de soepketel met toast
Goed gevulde tomatensoep met balletjes

€ 4,25

Lekkere romige champignonsoep

€ 4,25

Soep van de dag vraag het aan de bediening

€ 4,00

Stokbrood met kruidenboter

€ 3.95

Schnitzelkaart
Bij al onze schnitzels worden na keus frietjes of gebakken aardappels geserveerd. Daarbij mag u
onbeperkt gebruik maken van onze salade bar gevuld met salade rauwkost en komkommer,
tomaat en zuren . De salade s bevatten : lactose / glutanaat/ ei /melk en mosterd sporen

Wienerschnitzel

€ 12,50

Originele Oostenrijkse schnitzel met citroen

Champignonschnitzel

€ 14,95

Schnitzel met romige champignonsaus en gebakken champignons

Stroganoffschnitzel
Schnitzel met romige stroganoff saus

€ 14,95

Zigeunerschnitzel
Schnitzel met zigeunersaus

€ 14,95

Peperschnitzel
Schnitzel met pepersaus en groene peperkorrels

€ 14,95

Satéschnitzel

€ 14,95

Schnitzel met satésaus

Jachtschnitzel
Schnitzel met champignons uien en jachtsaus

€ 14,95

Uitsmijterschnitzel
Schnitzel met ham kaas en gebakken spiegelei

€ 14,95

Boerenschnitzel
Schnitzel met diverse groenten en spekjes

€ 15,50

Hawaïschnitzel
Schnitzel met ananas en gesmolten kaas

€ 15,50

Ooievaarsnestschnitzel
Schnitzel met gebakken champignons, ui en spek

€ 15,50

Franse schnitzel
Schnitzel met stukjes brie en honing

€ 15,50

Bovenstaande schnitzels zijn allemaal in MAXI XXL
te bestellen deze zijn 600 gr.
Toeslag van € 8,00
Voor wie niet van varkensschnitzels houdt of eens iets anders wil proberen,
serveren wij al onze schnitzels ook in onderstaande variëteiten a 250 gr.
Vegetarische schnitzel

€ 0.00 toeslag

Kipschnitzel van de kipfilet

€ 0,50 toeslag

Kalfsschnitzel ( lakenvelder)

€ 6,00 toeslag

Geen liefhebber van schnitzel dan hebben wij voor u
Dolle kip ( stukjes kipfilet paprika ui en champignons)

€ 13,95

Roast rib ( haaskarbonade met lang bot)

€ 13,95

Gemarineerde spareribs met honing

€ 14,95

Cordon bleu in een plasje van chili saus

€ 14,95

Kogelbiefstuk met champignons en ui en kruidenboter

€ 15,95

Wisselend Maand menu vraag het aan de bediening
Bovenstaande gerechten worden ook naar keuze geserveerd met friet of gebakken
aardappels en is incl. gebruik van onze salade bar
Schaaltje warme groente wisselend vraag het aan de bediening € 2,50

Voor de kleintjes onder ons
Mini schnitzel ( 100 gr.)
naturel schnitzel met frietjes appelmoes en mayonaise
Kipnuggets
5 kipnuggets met frietjes appelmoes en mayonaise
Kroket
kroket met frietjes appelmoes en mayonaise

€ 7,95
€ 5,95
€

5,95

Frikandel
frikandel met frietjes appelmoes en mayonaise
Kaassoufflé
kaassoufflé met frietjes appelmoes en mayonaise

€ 5,95
€ 5,95

Voor de kleintjes met een verrassing
Bent u volwassen en wilt u gebruik maken van de mini schnitzel of een ander
kindermenu s bij ons kan dat .
Wij rekenen dan voor gebruik salade bar
€ 2,00
Saus topping op de mini schnitzel*
€ 1,50
champignon – zigeuner – peper – stroganoff – sate – jachtsaus
gebakken topping ( boeren -ooievaar –hawaï -France)
€ 2,00

Wij serveren Ambachtelijk IJs van ijsboerderij
‘Dommerholt ‘ uit Borculo.
Per bol te bestellen voor € 1,50 per bol Keuze uit
Vanille roomijs - strawberry cheesecake - caramel - aardbei en framboos
Suikervrij bosvruchten yoghurt - chocolade walnoten of hazelnoot ijs
Kinderijsje 1 bolletje vanille ijs met chocolade snippers en M & M s
en slagroom .

€ 1,95

Custard- of griesmeelpudding met frambozen of aardbei saus en slagroom
€ 3,50
Sorbet met de smaken Vanille – Framboos –Aardbei met vruchtjes en slagroom.
en aardbeiensaus
€ 5,95
Dame Blanché 3 bolletjes vanille-ijs, chocolade saus, chocolade snippers en
slagroom
€ 5,95
Caramel Dream 2 bol caramel ijs met caramel blokjes 1 bol vanille ijs
caramelsaus en slagroom
€ 6,50

Oma’s favoriet 3 bolletjes vanille-ijs overgoten met advocaat,
chocoladesaus en slagroom

€ 6,95

Irish Coffee ( wisky)
Frence Coffee ( cognac)

€ 5,95
€ 5,95

Allergenen: Heeft u een allergie! meld het ons!

Al onze gerechten kunnen sporen bevatten van:
gluten / lactose / soja/ selder / mosterd / melk / sesamzaad en lupine en ei sporen
De salade s bevatten : lactose / glutanaat/ ei /melk en mosterd sporen

