
 

WAT VOORAF GAAT...  

 
  

Als eerste  5,75 

Waldkornbol met tapenade en aioli              

Zo rood als een kreeft  5,75   
Vegetarische tomatensoep met een toefje zoete room, brood en boter  

Dear pumpkin  6,00 

Pompoensoep met geraspte kaas en spekrepen, brood en boter  

Wisselvallig…   
Soep van de chef... zie onze muur-rol  

Zwijnenstal  10,50 

Carpaccio van gerookt wildzwijn met cranberries, gemengde sla, kruidencroutons en PX-

stroop 

Ellendeling  11,00 
Aziatische runderlende met een loempia-krokantje en een frisse salade van komkommer, 

taugé en wortel 

Bloody Mary  9,50 

Cannelloni van spinazieomelet gevuld met gerookte zalmmousse, Bull’s Blood sla, 

Hollandse garnalen, crème van mierikswortel en tomberries 

Grab them by the octopussy  9,50 

Tartaar van mosselen, wortel, bleekselderij, ui en een krokantje van octopus met 

kappertjescrème en een gel van witte wijn en kruiden 

Je poen of je leven  8,95   
Pompoenkroket met pompoenolie, pompoenpitten, suikersla en een  

pesto van parmezaan, kervel, cashewnoten en crème fraîche  

Piece of cake  9,50   
Hartige muffin van kaas, zontomaat en olijf met linzenspread, Green Peez en zachte 

geitenkaas 
 

 



 

EN WAT DAARNA KOMT...   

Alle gerechten worden geserveerd met friet, groenten, salade en mayonaise   
 

Voor de bok of de geit (300gr/150gr)  26,50/20,50 

Biefstuk met hazelnootpesto, blauwschimmelbrie, rösti en gebakken paddenstoelen (bok 

300 gram geit 150 gram) 

Blok aan je been  21,00 
Blok rundersukade met fijne gestoofde groenten, knolselderijpuree en pastinaakchips 

’t Get d’r hert an toe  25,50 

Hertenbiefstuk met gebakken spruiten en spek, jus de veau en preiselbeeren 

Maak je borst maar nat  20,50 

Gerookte eendenborst met rode stoofpeer, gebakken paddenstoelen, rozijnensaus en een 

aardappelschijf met oude kaas  

Pork-no-ribs  19,50   

Spareribs zonder bot van de Big Green Egg met zoete aardappelchips   

Bij de wilde beesten af  20,00   

Wildragout met stoofpeer, gebakken spruiten en knolselderijpuree 

Op je buik schrijven 21,50 
24 uur gemarineerd en zacht gegaard buikspek met spies van gamba’s en  

noodles met chimichurri 

Zo zwart als roet  19,95 

Pasta nero met zalmfilet, mozzarella-cheddarsaus, basilicum en tomberries 

Echt iets voor jauw  19,50   

Kabeljauwfilet met een saus van gerookt spek, een pakketje van gestoofde groene kool 

en een krokante spekreep 

Niet te pruimen  18,00  

Taartje van rode ui, pruimen, geitenkaas, cashewnoten en rodewijnstroop 

Meet NO meat  18,50   
Martabak telor: met ei, smoked cheddar, shiitake, oude kaas, pastinaak, zoete aardappel 

en hazelnoot 

Voor de V.I.P.’s  12,50  Zie het 3-gangen kindermenu achterin   



 

ALS HET NOG PAST...  

  

 

Verandering van spijs doet eten  7,50  

Frangipane met witte stoofpeer en amandelspijs op een bodem van pure 

chocolade met kweepeercompote en walnootijs 

Vlotte babbel  6,75  
Wentelteefje van suikerbrood met kaneel geserveerd met karamelijs en een 

saus van boterbabbelaars 

Afzakkertje 0.0  6,75 

Crème brûlée van Baileys met vanille-ijs en slagroom 

Joepie de soepie  6,75 

Soepje van rood fruit met Franse merengue en cakecrumble 

Op de wallen  7,00 

Trio van walnoot-, chocolade- en karamelijs met gemengde gesuikerde noten 

en slagroom 

Drie in één  7,50    

Koffie of thee met gebak uit de vitrine en een kleintje likeur naar keuze   

Zeg tjiiesss ;)  11,95 

Kaasplankje met een klein glaasje Pedro Ximénez, chutney en een 

stukje notenbrood   

  

 

 

 
 

 



 

VOOR DE KLEINTJES  3-gangen keuzemenu  12,50  
 

VOOR… 
 

Lekker vers 
Tomatensoep… wel een kleintje  

Broodnodig 
Twee kleine broodjes met kalfscarpaccio, sla en tonijncrème   

Favoriet van ons 
Twee bitterballen met mayo 

 

HOOFD…  
 

Je vingers bij aflikken 
Vleesvingers met tommies, friet en mayo  

Nie viesch 

Gebakken zalm met frietjes en salade 

Lekker chickie 

Wrap met krokante kip, sla, komkommer en zoete kerriemayonaise  

 

NA… 
 

Olé 
Churros met kaneelsuiker 

Knabbel en babbel 
Bol karamelijs met boterbabbelaarsaus en slagroom  

Kaboem 
Raketje 


