
WARME DRANKEN

Koffie

Cappuccino

Koffie verkeerd

Espresso

Dubbele espresso

Latte Macchiato 

Thee

keuze uit bijzondere smaken

Verse Munt of Gember thee

Warme chocolademelk

met slagroom 

2,20

2,45

2,45

2,20

2,75

3,25

2,20

2,95

2,75

3,20

Dranken

FRISDRANKEN 
Bionade

sinaasappel/gember of vlierbes               

Gingerbeer, australische frisdrank

Frisdranken

Appelsap, sinaasappelsap of

aardbei-appelsap

biologisch van Schulp

Fristi, Chocomelk

Ranja van biologische siroop 

Smoothie

- aardbei, framboos en braam 

- ananas, aardbei en kokos

- papaya, mango en ananas

- bieten, framboos en banaan

   

    

3,20

3,85

2,20

2,60

2,35

1,25

1,30

4,00

WIJNEN 
Rood | shiraz

Rosé | grenache

Wit | Sauvignon, Chardonnay

Wit zoet | sémillon

De wijnhof Ommen heeft deze

biologische wijnen voor u

geselecteerd.

Rood | Cévennes, soepel en zacht,

pinot noir

Rosé biologisch | Italiaans

sappig/vol, montepulciano druiven

Wit biologisch | Cévennes, droog,

van rollen en riesling druif

3,10

3,10

3,10

3,10

4,50

4,50

4,50

BIEREN  

Herton Jan van de tap

Wit streekbier van Pauw van de tap

Grimbergen Dubbel, trippel

Palm

Duvel

Alcoholvrij bier

Radler

 

2,40

3,25

3,00

2,75

3,00

2,30

2,30

Diner kaart
EEN GOEDE START

  
Soep van de dag

vraag het personeel naar de

soep van de dag

Zomerse erwtensoep 

met mint, komijn en gebakken

spekjes (ook vega te bestellen)

Diverse soorten deegwaren 

met dips

Carpaccio van rund

met truffelmayonaise,

pijnboompit, oude kaas,

gebakken spekjes en rucola

Gebakken gamba's

met salade van aardappel en

bieslook

vanaf 5,50

7,25

5,95

10,75

9,75

EEN GOED VERVOLG

Tarte tatin V 

van rode ui, geitenkaas, walnoot

en rucola

Diamanthaas 

een prachtig stuk vlees afkomstig

van de schouder van het rund

Maishoender 

smakelijk mals stukje kip met

truffel jus 

Zalmfilet

uit de oven met tomaten cous

cous en burre blanc

alle hoofdgerechten worden

geserveerd met een biologisch

aardappelgarnituur en groente

uit eigen tuin

Allergieën of andere

dieetwensen? Vraag ons

personeel naar de opties

17,95

22,50

17,95

18,95

MAALTIJDSALADE

Seizoenssalade

vraag het personeel naar de

seizoenssalade

12,50



Kleintje soep

vraag het personeel naar de

soep van de dag

Hakketak met friet

mals kipspiesje 

Wijze Wieger knakworst

broodje knakworst met friet

Huttenbouwer met friet

mix van frikandel, kipnugget en

gehaktballetje

Kinder spareribs 

met aardappelgarnituur en

groenten

3,25

5,95

5,25

5,10

6,95

Speciaal voor
kinderen

KINDERPANNENKOEK

Naturel

Appel

Kaas

Spek

Nutella

Wijze Wieger

met ijs en jam 

4,40

5,15

5,95

6,25

5,15

6,25

Als afsluiter
Brusselse wafel

met vanille ijs, warme kersen en

slagroom

Cheesecake 

met lemoncurd, mascarpone en

citrus sorbet

Chocolade brownie

met framboos en ijs van witte

chocolade

Lemeler Esch sorbet

zomerse, frisse sorbet van

biologisch yoghurt ijs met fruit en

frambozen coulis

Kinderijs

met vanille ijs en slagroom

 

7,95

6,95

7,95

6,75

3,75

Dinerkaart


