
VOORGERECHTEN

Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood  
en kruidenboter
 
Tomatensoep 4,90
geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Soep van het seizoen        5,90
vraag onze bediening naar de huidige soep van het seizoen!
 
Carpaccio van runderhaas  10,00
met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise

Schaaltje rauwkost 3,85
gemengde sla, tomaat, komkommer, mais en 
honing-mosterd dressing

Brood plankje met kruidenboter 3,95

 

MAALTIJDSALADES
 
Wordt geserveerd met een ½ stokbroodje en 
kruidenboter

Caesar Salade 9,95
gemengde sla met kipfilet, cherry tomaat, croutons, 
parmezaanse kaas en Caesar-dressing

Gerookte Zalm Salade 12,50
gemengde sla met gerookte zalm, cherry tomaat, 
kappertjes, pijnboompitten, rode ui en honing-mosterd 
dressing

Vega Salade 9,95
gemengde sla met brie, mais, rode ui, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten en honing-mosterd dressing
 
Tonijn Salade 9,95
gemengde sla met tonijn, rode ui, mais, gekookt ei, 
cherrytomaatjes, komkommer en honing-mosterd 
dressing

Carpaccio Salade 12.50
gemengde sla, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, 
Parmezaanse kaas en truffel mayonaise

voorgerechten en salades

voorgerechten en salades



burgers
Alle burgers worden geserveerd op een brioche broodje

Baconburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, gebakken 
bacon, pulled pork met een 
smokey BBQ-saus

The Basic
100 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk met een saus naar keuze

Spicy Burger Salsa
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, jalapenos, paprika 
en piri piri saus

Boerenburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, kaas, 
tomaat, augurk, gebakken spekjes, 
ui, paprika en champignon met een 
zoetzure saus

Italiaanse Burger
100 gram Hereford rundvlees, 
rucola, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaten 
en truffelmayonaise

Eggburger
100 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, gebakken ei  
met een saus naar keuze

Spicy Kipburger
malse kipburger, gemengde sla, 
rode ui, augurk, tomaat, paprika 
met een saus naar keuze

Vega Special Burger
vegetarische burger, gemengde 
sla, rode ui, tomaat, augurk, kaas 
met een saus naar keuze
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burgers en hoofdgerechten

hoofdgerechten
HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en 
salade. Liever aardappel schijfjes? meerprijs €1,15
 

Mixed-Grill     15,95
trio van kipfilet, biefstuk en varkensmedaillon met saus 
naar keuze*
Shoarma  14,75
met knoflooksaus
Schnitzel 13,75
met saus naar keuze*
Kipschnitzel 13,75
met saus naar keuze*
Kibbeling  14,75
met ravigottesaus 
Boerenschnitzel     14,95
met spekjes, ui, champignons en paprika    
Varkenshaas spies    15,95
met saus naar keuze*
Spareribs 16,95
gemarineerde spareribs van het huis met BBQ-saus
Zalmfilet	 	 		21,95
met dillesaus
Chickenwings  14,95
pittige wings 12 stuks met piri-piri saus 
                                                                                                                 
*  keuze uit champignonsaus, satésaus, zigeunersaus of 

pepersaus

Nasi of Bami 13,95
met saté, ei, rauwkostsalade, plakje ham en kroepoek
Hongaarse Goulash 12,95
geserveerd met rijst of friet en warme groenten 

WOK EN PASTA GERECHTEN
 
Wok: keuze uit noodles of witte rijst
met heerlijke kroepoek 
Ginger Restaria 14,00
kipreepjes, Curry roomsaus en wokgroenten 
Champi  16,00
scampi’s, Sukiyakisaus en wokgroenten 
Vega Lóns  12,00
omeletreepjes, Greenherbs Garlic saus en wokgroenten 

Pasta: keuze uit tagliatelle of Penne
met Parmezaanse kaas en rucola
Bolognese 11,45
rundergehakt, tomaat-basilicum saus, cherry 
tomaatjes en wokgroenten
Pollo Funghi 11,75
kipreepjes, groene roomsaus, champignons en
wokgroenten 
Salmone 14,00
zalmsnippers, roomsaus, cherry tomaatjes en 
wokgroenten

Kidsmenu
Friet met appelmoes 

en keuze uit een 
frikandel, bitterballen, 
kipnuggets/fingers	of	

knakworst en een verrassing
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